ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
4 ήμερη οδική εκδρομή
ΝΑΤΠΛΙΟ - ΣΟΛΟ – ΤΔΡΑ – ΠΕΣΕ - ΕΠΙΔΑΤΡΟ
ΑΠΟ 5 ΕΩ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ

1η μέρα: ΦΛΩΡΙΝΑ –ΝΑΤΠΛΙΟ
Σπγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε από ηελ Φιώξηλα ζηηο 5:30 θαη απν Ακύληαην ζηηο 6:30. Γηέιεπζε από Διαζζόλα –
Λάξηζα – Λακία – Ιζζκόο Κνξίλζνπ. Δλδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαγεηό θαη θαθέ. Άθημε ζην Τνιό. Ταθηνπνίεζε ζην
μελνδνρείν. Γλσξηκία κε ην Τνιό θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα απνιαύζεηε ηηο νκνξθηέο ηνπ. Ο παξαζαιάζζηνο
νηθηζκόο έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα: ΝΑΤΠΛΙΟ
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα Ναύπιην όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ηελ θπιαθή ηνπ Κνινθνηξώλε
ζην Παιακήδη, ην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, όπνπ νξθίζηεθε ν Όζσλαο, ην Ναό ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα, όπνπ ην 1831
δνινθνλήζεθε ν Καπνδίζηξηαο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε,
Γηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα: ΤΔΡΑ- ΠΕΣΕ
Πξόγεπκα. Αλαρώξεζε γηα κηα προαιρετική κρουαζιέρα ζηα παλέκνξθα λεζηά Σπέηζεο θαη Ύδξα. Πξώηνο καο
ζηαζκόο Σπέηζεο, όπνπ εθεί ζα έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο 3 ώξεο γηα λα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηεο Μπνπκπνπιίλαο,
ην κνπζείν ησλ Σπεηζώλ. Δλδηαθέξνλ επίζεο, παξνπζηάδεη ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ζην παιηό ιηκάλη όπνπ ήηαλ
ην Μνλαζηήξη πνπ έκεηλε ν αδειθόο ηνπ Ναπνιένληα, ν Παύινο. Τν λεζί γνεηεύεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πεξηζζόηεξν
κε ην γξαθηθό ηνπ ιηκαλάθη κε ηηο ηαβέξλεο θαη ηα πατηόληα. Δπηβίβαζε ζην θαξαβάθη θαη αλαρώξεζε γηα ηνλ
επόκελν καο ζηαζκό, ηελ Ύδξα κε ηελ ηζηνξηθή ηεο αξρηηεθηνληθή άξηζηα δηαηεξεκέλε, θεκηζκέλε γηα ηηο βόιηεο
πνπ γίλνληαη κε ηα γατδνπξάθηα θαη γηα ηα απηνθίλεηα πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζην λεζί. Δίλαη έλα από ηα πην όκνξθα
λεζηά κε ηεξάζηηα λαπηηθή παξάδνζε. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε ην αξρνληηθό ηνπ Τνκπάδε, ηνπ
Κνπληνπξηώηε, ηνπ Βνπδνύξε, θαζώο θαη ηελ Μεηξόπνιε κε ην καξκάξηλν θακπαλαξηό θαη ηνλ πινύην ηεο
εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην Τνιό. Γείπλν. Τν βξάδπ πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε.
Γηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα: ΕΠΙΔΑΤΡΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα Δπίδαπξν. Δπίζθεςε ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ θαη μελάγεζε ζηνλ
Αξραηνινγηθό ρώξν. Σηελ ζπλέρεηα, αλαρώξεζε γηα Ναύπιην όπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα θαθέ θαη θαγεηό.
Έπεηηα, μεθηλάκε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ πόιε καο.

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ – ΣΡΙΚΛΙΝΟ: 180€
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 235€
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τθν μεταφορά με υπερυψωμζνο κλιματιηόμενο ποφλμαν.
3 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με θμιδιατροφι.
Περιθγιςεισ – ξεναγιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.
Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ.
Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλζον γεφματα, ποτά, ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ότι αναφζρεται ςτο
πρόγραμμα ωσ προαιρετικό
Φόρος διαμονής 5€
****ΚΑΛΟ Α ΣΑΞΙΔΙ!!!****

