
                                                                                                                   

Ορεινή Αρκαδία 4 & 5 ημέρες 

 
1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Τρίπολη  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση με προορισμό την Ορεινή Αρκαδία.  

Με ενδιάμεσες  στάσεις  θα φτιάσουμε στην Τρίπολη, στην καρδιά της Πελοποννήσου. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία .  

 

2η Ημέρα: Τρίπολη - Λεβίδι – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεµνίτσα – Ζάτουνα  

Πρωινό και αναχώρηση για την ορεινή εκδροµή µας. Πρώτη στάση στο όμορφο αρχοντικό 

κεφαλοχώρι Λεβίδι, απλωμένο νωχελικά σε μια πλαγιά του μαγικού δάσους του Μαίναλου με τις 

πέτρινες καμάρες. Επίσκεψη στο Αρκαδικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας που στεγάζεται στο 

συγκρότημα Δρυάδες. Συνεχίζουμε για την ωραία Βυτίνα με τα πετρόσπιτά της, τα γραφικά στενάκια 

της, τη ζωντανή πλατεία με την παλιά εκκλησία, περίπατος και δυνατότητα αγοράς παραδοσιακών 

προϊόντων. Συνεχίζουμε με τη Δημητσάνα.  Μοναδικά εντυπωσιακή, στέκεται ψηλά πάνω από το 

φαράγγι του Λούσιου προσφέροντας μοναδική θέα στους επισκέπτες της, περικυκλωμένη από ένα 

τραχύ ορεινό τοπίο, εδώ θα επισκεφθούμε εάν είναι ανοικτό το Μουσείο Υδροκίνησης. Συνεχίζοντας 

με τη Στεμνίτσα, επίσκεψη στη Μονή Φιλοσόφου και αν υπάρχει δυνατότητα και στη σχολή 

Αργυροχοίας. Επόμενη στάση η Ζάτουνα. Η θέση της είναι στην κορυφή, ( υψομ. 1050 μ. ) Το χωριό 

είναι τόπος εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη στα γκρίζα χρόνια της δικτατορίας. Έπειτα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο .  

 

3η Ημέρα: Τρίπολη – Καρύταινα – Ανδρίτσαινα - «Παρθενώνας της Πελοποννήσου» 

Πρωινό. Πρώτος  σταθμός για σήμερα η Καρύταινα, ένα από τα ομορφότερα χωριά της 

Πελοποννήσου με εξαιρετικά διατηρημένη αρχιτεκτονική, έξοχα αρχοντόσπιτα, ονειρεμένη θέα στον 

κάμπο της Μεγαλόπολης και μοναδική ατμόσφαιρα, αποκαλείται το Τολέδο της Ελλάδας. 

Συνεχίζουμε για να γνωρίσουµε την «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας, την Ανδρίτσαινα. Η ηρωική 

Ανδρίτσαινα µε µακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, είναι σήµερα ένα από τα πιο 

γραφικά µέρη της Πελοποννήσου. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ένα 

εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της, τα µεγαλοπρεπή αρχοντικά 

της, τα λιθόστρωτα δροµάκια και το Λαογραφικό Μουσείο της. Τελευταίος σταθμός για σήμερα ο 

ναός του Επικούριου Απόλλωνα που βρίσκεται, στην τοποθεσία Βάσσες, έργο του αρχιτέκτονα του 

Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονομαζόμενος και «Παρθενώνας της 

Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς τιµήν του θεού Απόλλωνα που έσωσε τους κατοίκους της 

Αρχαίας Φιγαλείας από την επιδηµία πανούκλας που µάστιζε την περιοχή, την εποχή του 

Πελοποννησιακού πολέµου. Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο .  

 

4η Ημέρα: Τρίπολη – Μαγουλιάνα – Λάστα - Βαλτεσινίκο – Λαγκάδια – Λιµποβίτσι -Χρυσοβίτσι 

Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και νωρίς το πρωί ξεκινάμε για να γνωρίσουμε όλα τα γνωστά 

πανέμορφα Αρκαδικά χωριά. Αρχίζουμε την μέρα μας ανεβαίνοντας προς τα γραφικά 

Μαγούλιανα, το υψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου: στα 1.365 μέτρα ύψος, στέκεται αυτό το 

γραφικό πανέμορφο χωριό! Από εδώ θα συνεχίσουμε για 6 ακόμη χιλιόμετρα μέχρι το γειτονικό 

χωριό Λάστα, όπου θα σταματήσουμε στο «αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο» του χωριού, δίπλα 

ακριβώς στην εκκλησία. Εδώ θα ψήσουμε και θα σερβίρουμε μόνοι μας το καφεδάκι μας, και αφού 

τακτοποιήσουμε όπως τα βρήκαμε τα σκεύη που χρησιμοποιήσαμε για συνεχίσουμε τη διαδρομή 

μας. Ακολουθούν το γραφικό Βαλτεσινίκο. Κατάφυτο με έλατα και καρυδιές, γεμάτο με κόκκινες 

κεραμιδένιες στέγες, επιβλητικές εκκλησιές, τρεχούμενα νερά και κρυστάλλινο αέρα! Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ονομασία του χωριού, που είναι γεγονός ότι είναι η μοναδική στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με μια άποψη η κατάληξη "-ικο" παραπέμπει σε σλαβικό όνομα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

από την περιοχή πέρασαν Σλάβικα φύλα. Συνεχίζουμε για τα Λαγκάδια, το «κρεμαστό» χωριό του 

Μοριά που είναι χτισμένο σε μια απότομη πλαγιά.Τα αριστουργηματικά τους πέτρινα κτίσματα, που 

τους έκαναν ξακουστούς σε όλη την Ελλάδα, απλώθηκαν σιγά σιγά σε όλη την απότομη πλαγιά. 



                                                                                                                   
Σήμερα, από μακριά μοιάζουν με γίγαντες, που ήρθαν θεατές σε ένα κατάμεστο φυσικό 

αμφιθέατρο, κι έμειναν να κοιτούν την ομορφιά του γύρω τοπίου, ώσπου πέτρωσαν. Επόμενος 

σταθμό μας για σήμερα το περήφανο Λιμποβίτσι, το χωριό του ελευθερωτή του γένους Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη, σήμερα ακατοίκητο, όμως ο ιστορικός ναός του Αγίου Ιωάννου και το ανακαινισθέν 

σπίτι του Κολοκοτρώνη από τον αείμνηστο Π. Αγγελόπουλο, προσελκύει πλήθος επισκεπτών 

Τελευταίος μας σταθμός το Χρυσοβίτσι. Από τα πιο ιστορικά χωριά της Αρκαδίας. Έχει κηρυχτεί 

παραδοσιακός οικισμός λόγω της μοναδικής αρχιτεκτονικής του.  Αποτελεί έναν απο τους πιο 

ορεινούς οικισµούς της Πελοποννήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο Κολοκοτρώνης. Τέλος 

επιστροφής στο ξενοδοχείο μας .  

 

5η Ημέρα: Τρίπολη - Σπήλαιο Κάψια – Αγία Φωτεινή Μαντινείας – Θεσσαλονίκη  

Πρωινό και πρώτη μας στάση για σήμερα το επιβλητικό Σπήλαιο Κάψια, το  οποίο  οι ειδικοί το έχουν 

κατατάξει στον κατάλογο των 10 πιο αξιόλογων σπηλαίων της ελληνικής επικράτειας. Το σπήλαιο 

διασώζει πλούσιο λιθωματικό υλικό με σπάνιους χρωματισμούς, χρησιμοποιήθηκε δε από τον 

άνθρωπο κατά τους Νεολιθικούς και τους Ελληνιστικούς Χρόνους, καθώς και στην ύστερη 

αρχαιότητα (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.). Συνεχίζουμε για την Αγία Φωτεινή Μαντίνειας μία εκκλησία 

μοναδική, που όμοιά της δεν συναντάς πουθενά στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να την κατατάξεις σε 

κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, καθώς με έναν παράξενο τρόπο συνδυάζει στοιχεία της 

αρχαίας Ελλάδας με το χριστιανικό πνεύμα, όπως τα εμπνεύστηκε και τα υλοποίησε ο δημιουργός 

της, ο μέγας Κώστας Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτονας, ζωγράφος και αγιογράφος.  Έπειτα 

αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις.  

 

 

4ΗΜΕΡΕΣ Αναχώρηση 27/10       

Ξενοδοχεία Early Booking Κανονική Τιμή 
Παιδί 

2-12 
Επιβ. Μον. 

Alex Hotel  
(Τρίπολη) 

219 €  

με πρωινό 
239 €                    

με πρωινό 
129 € 109 € 

Anaktorikon Boutique 

Hotel (Τρίπολη) 
239 €  

με πρωινό 
259 €                    

με πρωινό 
129 € 109 € 

 

5ΗΜΕΡΕΣ  Αναχώρηση 26/10       

Ξενοδοχεία Early Booking Κανονική Τιμή 
Παιδί 

2-12 
Επιβ. Μον. 

Alex Hotel  
(Τρίπολη) 

255 €   

με πρωινό 
275 €                    

με πρωινό 
169 € 149 € 

Anaktorikon Boutique 

Hotel (Τρίπολη) 
275 €  

με πρωινό 
295 €                    

με πρωινό 
169 € 169 € 

 

Στη συγκεκριμένη εκδρομή μπορείτε να εξαργυρώσετε Δελτία 
ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ 

 
 



                                                                                                                   
 
Οι τιμές περιλαμβάνουν :  

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας  
• Πρωινό εντός ξενοδοχείου   
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
• Αρχηγό, συνοδού του γραφείου καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ασφάλεια tour operator 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά 
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

• Φιλοδωρήματα 

• Επίναυλος καυσίμων + 5€ το άτομο * 

• *Την παραπάνω χρέωση την επέβαλαν οι εταιρείες ναύλωσης λεωφορείων ,λόγο της τρομερής 

αύξησης του κόστους των καυσίμων .Σε περίπτωση που επανέλθει στις τιμές του Φεβρουαρίου 

2022 ,οι παραπάνω χρέωση θα αφαιρεθεί  

 

Παρατηρήσεις: 

• Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4 ημέρα του προγράμματος 

• Για κρατήσεις απαιτείται προκαταβολή μόνο 20€ το άτομο  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η διαφοροποίηση στην καθημερινότητά μας κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων είναι δεδομένη. Δεδομένη οφείλει 
να είναι και η συμμόρφωση και η προσαρμοστικότητα του ταξιδιωτικού προϊόντος απέναντι στους νέους 
υγειονομικούς κανόνες. Ως εκ τούτου η διοίκηση του Grecos Tours θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την 
υγειονομική ασφάλεια των ταξιδιωτών μέσα από τις παρακάτω πρακτικές: 

• Διάθεση αντισηπτικών υγρών σε κάθε λεωφορείο. 
• Τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των ταξιδιωτών στο 

μεταφορικό μέσο. 
• Τέλος, το προσωπικό του Grecos Tours και πιο συγκεκριμένα οι οδηγοί και αρχηγοί – ξεναγοί, 

προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα και με αίσθημα ευθύνης συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση 
της εκδρομής και τη διασφάλιση της υγειονομικής ακεραιότητας των ταξιδιωτών. 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας (προαιρετικά): 
 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 

✓ πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 70% του καταβληθέντος ποσού.) 

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 

✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 

✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 

✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 

εγγράφων. 

✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 



                                                                                                                   
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 

✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 

✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 

 


