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ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις
Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια
για την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική
πόλη του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων
Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε
ο Ασκληπιός. Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της,
συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι κάτοικοί
της ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Βρίσκεται 12 χλμ από την κωμόπολη
της Παλαιάς Επιδαύρου. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη
στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο
βράχο του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και
συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο και δείπνο.
2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την μεσαιωνική, βυζαντινή
και βενετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από
το μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που
συνδέεται με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400
μέτρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής
ακτής. Στα διασωθέντα κτίρια και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται
αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές
βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες
μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ
της Ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με
τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με
το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι
και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας
την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό λιμάνι, χτισμένο
αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε
στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ παρακολούθηση
της περιφοράς του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας
στον Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από
τα τρία ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. Καταλήγουμε στην θρυλική
Μάνη, την ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία
απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και πάνω. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στην Σπάρτη και το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης. Θα γυρίσουμε και πάλι στο ξενοδοχείο μας για το
πατροπαράδοτο Αναστάσιμο δείπνο.

ΗΜΕΡΕΣ
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Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο.
Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του
χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι,
Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης
και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής
ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με
φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της ηπειρωτικής
Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

ΤΟΛΟ - HOTEL PITSAKIS 3* / NINEMIA RESIDENCE
To Epidavria Hotel στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο του
χωριού, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από όλα εστιάζει
στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει
μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική
θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room service,
σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων.

MANIATIS 3* (Σπάρτη)
Bρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι και
lounge, a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Κάθε
δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα στην πόλη. Λόγω
της τοποθεσίας του αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη
Λακωνία και πολλά άλλα αξιοθέατα.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του
νομού Ηλείας, όπου θα κάνουμε μια σύντομη στάση. Συνεχίζουμε για την
Πάτρα και τακτοποιούμαστε στο φημισμένο ξενοδοχείο Astir. Εκεί μας
περιμένει το Πασχαλινό γεύμα. Η υπόλοιπη ημέρα είναι στη διάθεσή σας
για μια γνωριμία με την πόλη.
5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε
για το όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη
συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών
με στάσεις καθ’ οδόν για καφέ και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ASTIR 4* (Πάτρα)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και διαθέτει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή, όπως πισίνα, σάουνα,
εστιατόριο, μπαρ, roof garden, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα
μαλλιών και Wi-Fi.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
Σελ

Εκδρομή

Ημ

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

265

139

399

Ημιδιατροφή
PITSAKIS CLUB 3* - Τολό
95

ΓΥΡΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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MANIATIS 3* - Σπάρτη
ASTIR 4* - Πάτρα

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο
δείπνο
& Πασχαλινό
γεύμα με
μουσική

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
Οδικά ταξίδια
της εκδρομής
Περιλαμβάνονται
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
με το πρόγραμμα
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
check point κλπ).
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Διατροφή :
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
της εκδρομής
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

