
8ήμερη Εκδρομή
στην Πελοπόννησο

 470€  
Περιλαμβάνονται:
Τιμή κατ’άτομο:

7 διανυκτερεύσεις
7 πρωινά, 7 γεύματα, Μεταφορές με πούλμαν

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής επισκεφτείτε 
την σελίδα του Συλλόγου μας ή του Amorgos Holidays στο facebook.

Πολιτιστικός και Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Θολαρίων “Αρχαία Βίγλα”

25 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΩΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Πληροφορίες
6983437317

 marina_vek@hotmail.com
(9:00-14:00  & 18:00-20:00)

Athens Amorgos Holidays

Κορώνη

Ναύπλιο Δημητσάνα Τρίπολη

Σπήλαιο Διρού Καλαμάτα Μονεμβασιά

Μεθώνη



                                  ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

                    25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

     

 

Πατησίων 20-22 Ομόνοια, Αθήνα 

Τηλ 211 416 6323   &  693 655 9515 

 

  1η μέρα: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 16:00 και ξεκινάμε το ταξίδι μας για τη 

«Νάπολη της Ανατολής» των Βενετών, την  πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1828, 

το Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση αν χρειαστεί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος 

στην πόλη. Δείπνο διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Μετά το πρωινό μας θα  περάσουμε από την Ακροναυπλία που οι Οθωμανοί ονόμαζαν Ιτς-

Καλέ  και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το φρούριο, που αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά 

αξιοθέατα του Ναυπλίου, το Παλαμήδι. Στη συνέχεια θα πάμε στην βυζαντινή μονή της 

Ζωοδόχου πηγής στην Άρεια Ναυπλίου. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στο θαυμαστό εκκλησάκι 

της Αγίας Θεοδώρας, το μικρό εκκλησάκι με τα 17 πλατάνια στη στέγη του, στη Βάστα Αρκαδίας.  

Εκεί θα έχουμε και χρόνο για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα στην πόλη με  την σημαντική 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, την Τρίπολη. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο δίπλα στην 

πλατεία Άρεως από τις  μεγαλύτερες πλατείες των Βαλκανίων, και θα περπατήσουμε να δούμε κάποια 

αξιοθέατα της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Το πρωινό μας θα μας περιμένει και μόλις τελειώσουμε, θα οδηγηθούμε μέσα από  μια πάρα 

πολύ όμορφη διαδρομή του Μαίναλου σε ένα από τα πιο όμορφα  παραδοσιακά χωριά, την Στεμνίτσα, 

για ένα καφεδάκι. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την ιερά μονή Αιμυαλών. Ιδρύθηκε το 1608, από τον 

Ιερομόναχο Γρηγόριο Κοντογιάννη και την αδερφή του μοναχή Ευπραξία Παϊσία Κοντογιάννη. Μετά το 

προσκύνημά μας θα συνεχίσουμε για την Βυτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά αναπτυγμένο 

κεφαλοχώρι του Μαίναλου. Θα έχουμε χρόνο για  μεσημεριανό, βόλτα και καφεδάκι. Επιστροφή στην 

Τρίπολη, δείπνο, διανυκτέρευση.   
4η μέρα: Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για την Ιερά Μονή Μαλεβής, ένα ιστορικό μοναστήρι 

αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, στις πλαγιές του Πάρνωνα σε υψόμετρο 900 μέτρων. Στη 

συνέχεια θα πάμε Σπάρτη, περνώντας από το όμορφο χωριό Καρυές που θα ξεκουραστούμε λίγο ή θα 

πάρουμε το μεσημεριανό μας. Στη Σπάρτη θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και στη συνέχεια δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

5η μέρα: Πρωινό και μετά… ένα ταξίδι στην ιστορία του χρόνου. Μονεμβασιά. Θα επισκεφθούμε τη μαγευτική 

βυζαντινή καστροπολιτεία και θα γίνουμε πρωταγωνιστές ενός μεσαιωνικού παραμυθιού με φόντο 

πέτρινα πυργόσπιτα, στενά λιθόστρωτα και δαιδαλώδη σοκάκια!  Το μεσημέρι θα είμαστε στο Γύθειο, την 

γαλάζια παρουσία του Λακωνικού κόλπου,  με την νεοκλασική ομορφιά των παλιών κτισμάτων στην 

προκυμαία. Μετά την βόλτα μας στο Γύθειο ή το φαγητό μας, θα πάμε άλλο ένα ταξίδι στο χρόνο, αυτή τη 

φορά, στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αφού θα επισκεφθούμε  την Αρεόπολη. Όμως δεν θα σταματήσει 

το ταξίδι μας εκεί, αφού θα έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε το δείπνο μας αλλά και να 

διανυκτερεύσουμε σε ένα παραδοσιακό Μανιάτικο πύργο.  

6η μέρα: Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε μια υπέροχη διαδρομή πλάι στον μεσσηνιακό κόλπο, και με 

κάποια ενδιάμεση στάση στην Καρδαμύλη, θα μας οδηγήσει στον ίσκιο του Ταύγετου και στη θέση της 



ομηρικής πόλης Φαραί, την σημερινή Καλαμάτα. Εκεί θα επισκεφθούμε την Μονή Καλογραιών εκεί που 

ξεκίνησε  να υφαίνεται το «καλαματιανό μαντήλι», αλλά και την εκκλησία της Παναγίας της Υπαπαντής. 

Δείπνο, διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν μικρό γύρο στην χερσόνησο της 

Πυλίας ξεκινώντας από την Κορώνη ( ποιος έχει μπάρμπα στην Κορώνη; ). Θα συνεχίσουμε παραλιακά και 

θα πάμε στην Μεθώνη, εκεί που έγινε του  «Κουτρούλη ο γάμος», κυριολεκτικά. Εκεί θα έχουμε χρόνο για 

φαγητό και στη συνέχεια θα πάμε στο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Πελοποννήσου και ταυτόχρονα έναν 

από τους πιο ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας, χάρη στην ένδοξη ιστορία και τις 

πλούσιες φυσικές ομορφιές της περιοχής, στο νότιο άνοιγμα του όρμου του Ναβαρίνου, την Πύλο. Το 

απόγευμα θα είμαστε Καλαμάτα για βόλτες και αν θελήσετε, και βραδινή διασκέδαση. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

8η μέρα: Την τελευταία μας μέρα θα την ξεκινήσουμε πολύ πρωί για να προλάβουμε ακόμη κάτι. Θα 

πάρουμε το δρόμο που οδηγεί, μέσω Πύργου Ηλείας, στην Πάτρα. Εκεί θα προσκυνήσουμε στον  

Καθεδρικό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών. Η Πάτρα καμαρώνει ότι σ αυτήν επιφυλάχθηκε  η μεγαλύτερη 

δωρεά και η μοναδική τιμή να «κέκτηται ποιμένα και πολιούχον θείον» τον πρώτο από τους δώδεκα 

μαθητές του Κυρίου και να μαρτυρήσει στο έδαφός της ο ένδοξος και πανεύφημος Απόστολος Ανδρέας, ο 

Πρωτόκλητος. Η συνέχεια μας θα είναι επιστροφή στον Πειραιά με ενδιάμεση στάση. Για να δούμε άραγε 

θα έχουμε και κάποια ακόμη έκπληξη; Από σας θα εξαρτηθεί. 

 

 

   Ελπίζω τώρα που διαβάσατε  το πρόγραμμα να σας δελεάσαμε και να έρθετε μαζί μας για ένα 

υπέροχο 8ημερο, που οργανώσαμε αποκλειστικά για σας, για αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. 

  Σκεφτείτε και ζητήστε μας προορισμό για την επόμενη εξόρμησή σας. Με μεγάλη χαρά θα την 

οργανώσουμε. 

  Ακόμη να σας ενημερώσω πως το γραφείο μας ετοιμάζει για σας ακόμη ένα ταξίδι στην Βουλγαρία 

τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.  

 

 


