
                                                                                                                   

Μικρό Πανόραμα Πελοποννήσου 4ημ 
 

1η μέρα Θεσσαλονίκη – Άρτα (Ιονία Οδό) – Μεσολόγγι – Ναύπακτος – Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου 

«Χαρίλαος Τρικούπης»  - Πάτρα   

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση . Μικρές ενδιάμεσες στάσεις θα γίνουν για καφέ και 

ξεκούραση . Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι η Άρτα , όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το 

περίφημο Γεφύρι της Άρτας και χρόνος ελεύθερος στον  πλάτανο της Άρτας ή πλάτανο του Αλή Πασά 

που το 1976 κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης. Επόμενή μας επίσκεψη η ιστορική πόλη του  

Μεσολογγίου. Άφιξη και θα επισκεφτούμε τον Κήπο των Ηρώων, το μοναδικό ιστορικό πάρκο αναφορικά 

µε την Ελληνική  επανάσταση, ταυτόχρονα  όμως , και  έναν  διεθνικό  χώρο  αφού,   µεταξύ  άλλων, έχουν 

ανεγερθεί   μνημεία  από πολλά έθνη φιλελλήνων. Την ∆ηµοτική πινακοθήκη, όπου, εκτίθενται υπέροχα 

αντικείμενα και πίνακες που σχετίζονται µε την Ελληνική Επανάσταση, την πολιορκία και την  Έξοδο. Οι 

επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν, µεταξύ άλλων, την πρωτότυπη  έντυπη έκδοση του  «Ύµνου εις την  

Ελευθερίαν»,  τυπωµένη  εδώ στο Μεσολόγγι  κατά την διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας. Άξιοι προς επίσκεψη 

επίσης χώροι, αποτελούν το µουσείο της οικίας Παλαµά, που στεγάζεται στο παλαιότερο εκ των τριών 

κτισµάτων που σώθηκαν από την καταστροφή του Μεσολογγίου, χτισµένο το 1708, καθώς επίσης και το 

προσφάτως, ανακαινισµένο από την βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, µουσείο της οικογένειας 

Τρικούπη, το κέντρο Λόγου και Τέχνης «∆ιέξοδος», που αποτελεί τον καλύτερα µουσειολογικά και εκπαιδευτικά, 

οργανωµένο χώρο του Μεσολογγίου. Στεγάζεται σε ένα από τα τρία οικήµατα που «σώθηκαν» από την 

ολική καταστροφή της πόλης, το οποίο χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Είναι το σπίτι του στρατιωτικού 

διοικητή των Μεσολογγιτών Αθαν. Ραζηκότσικα. Τέλος, μπορείτε να περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα 

δροµάκια της πόλης θαυµάζοντας την αρχιτεκτονική των νεοκλασικών κτιρίων του προηγούµενου αιώνα και 

τα παλιά αρχοντικά, που στο παλιό Μεσολόγγι πόλη και θάλασσα ήταν ένα. Χρόνος ελεύθερος και 

αναχώρηση για την Ναύπακτο . Άφιξη και περιήγηση στη γραφική πόλη της Ναυπάκτου. Εκεί θα 

θαυμάσουμε  το βενετσιάνικο λιµανάκι, το μικρότερο και το ομορφότερο της Μεσογείου και το 

καλοδιατηρηµένο κάστρο της ,από τα καλύτερα διατηρημένα οχυρά με πέντε διαζώματα- που η ιστορία 

του ξεκινά από τα χρόνια της αρχαιότητας και φτάνει μέχρι την Τουρκοκρατία.  Χρόνος ελεύθερος και 

αναχώρηση για την Πάτρα . Άφιξη στο Αντίρριο όπου θα διασχίσουμε ένα από τα σημαντικότερα 

τεχνολογικά επιτεύγματα του αιώνα! Εξ αιτίας του μεγέθους και της αντοχής της, η γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου κατέχει την πρωτιά στα ρεκόρ. Το μήκος της υπολογίζεται στα 2.252 μέτρα, γεγονός που την 

καθιστά μία από τις μεγαλύτερες καλωδιωτές γέφυρες στον κόσμο. Τα θεμέλιά της αγγίζουν σε βάθος τα 

65 μέτρα, με διάμετρο που ανέρχεται στα 90 μέτρα. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι θα άντεχε ακόμη και 

έπειτα από σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο 180.000 τόνων! Δίπλα ακριβώς στον αυτοκινητόδρομο  της 

γέφυρας υπάρχει πεζοδρόμιο, το οποίο σας επιτρέπει να θαυμάσετε από κοντά την αρτιότητά της. Τέλος 

άφιξη στην Πάτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

 

2η μέρα Πάτρα – Αρχαία Ολυμπία – Καλαμάτα – Γύθειο – Σπάρτη  

Πρωινό και πρώτη γνωριμία με τη πρωτεύουσα της Αχαΐας και μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου 

όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα . Έπειτα άφιξη στον αρχαιολογικό 

χώρο της Ολυμπίας (εισιτήρια εξ ιδίων) που είναι αφιερωμένη στον θεό Δία. Υπήρξε το πιο δοξασμένο 

Ιερό της Αρχαίας Ελλάδας που ήταν ο τόπος διεξαγωγής  ων Ολυμπιακών αγώνων οι οποίοι τελούνταν 

στο πλαίσιο των Ολυμπίων, της πιο σημαντικής γιορτής των Ελλήνων της Αρχαιότητας. Στην αρχαία 

Ολυμπία βρισκόταν το χρυσελεφάντινο  άγαλμα του θεού Δία έργο του Φειδία, ένα από τα εφτά 

θαύματα του κόσμου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας περιλαμβάνει έναν από τους πιο 

διάσημους χώρους της Αρχαίας Ελλάδας. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά ερείπια του ιερού που 

χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιερώθηκαν επίσημα το 776 Π.Χ. Στην συνέχεια 

θα επισκεφθούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που φιλοξενεί τους θησαυρούς που 

έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα. Επόμενη επίσκεψη μας η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, η 

Καλαμάτα όπου θα έχουμε επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, την βυζαντινή εκκλησία των Αγίων 

Αποστόλων του 10ου αιώνα σύμβολο της πόλης, το Φράγκικο κάστρο με πανοραμική θέα της πόλης, 

τον επιβλητικό μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του 1873, τη Μονή Καλογραιών όπου υφαίνεται το 

Καλαματιανό μαντήλι .  Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο με τα 

πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό 

του Λακωνικού κόλπου με σπίτια που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού 

"Ακούμαρο". Θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη 



                                                                                                                   
(εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την 

Τροία). Τέλος αναχώρηση για τη Σπάρτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Χρόνος ελεύθερος για 

μια πρώτη  γνωριμία με την πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας.  

 

3η μέρα Σπάρτη – Καστροπολιτεία Μυστρά –Αρχαία Επίδαυρο – Ναύπλιο – Κόρινθος  

Πρωινό και αναχωρούμε για την Καστροπολιτεία του Μυστρά με τις εντυπωσιακά καλοδιατηρημένες 

βυζαντινές εκκλησίες (στην πλειοψηφία τους), αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφυράκια και το κάστρο να 

αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία ακμή ως πρωτεύουσα του βυζαντινού 

δεσποτάτου του Μορέως, πλούτισε από το εμπόριο με Ανατολή και Δύση και έστεψε βασιλιά τον 

τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Έπειτα  αναχώρηση για την Επίδαυρο.  Άφιξη στην 

Επίδαυρο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη διαδρομή έως το αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου. Το θέατρο χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και θεωρείτε κόσμημα αισθητικής και ακουστικής έως 

και σήμερα. Η Επίδαυρος συγκαταλέγεται στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO και κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί το πολύ δημοφιλές Φεστιβάλ Επιδαύρου, στο οποίο οι θεατές 

έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύγχρονα θεατρικά έργα αλλά και αρχαία, κάποια από τα 

οποία γράφτηκαν πριν 2.500 χρόνια! Θα σκαρφαλώσουμε έως την 55η σειρά θέσεων για να 

απολαύσουμε την ακουστική αλλά και την εντυπωσιακή θέα του περιβάλλοντα χώρου. Έπειτα 

αναχώρηση για το Ναύπλιο . Άφιξη και περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας 

μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία 

δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των 

Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 

216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με 

αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φτάνουν στην κορυφή από τα 

999 σκαλιά. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που 

χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. 

Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των 

Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο 

Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης 

της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία 

(γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο).Τέλος αναχώρηση για την 

Κόρινθο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .  
 

4η μέρα Κόρινθος – Αρχαία Κόρινθος – Ισμθός – Χαλκίδα – Θεσσαλονίκη  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Κόρινθο. Άφιξη και   θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο 

της Αρχαίας Κορινθού, η οποία έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορία καθώς ήταν μια από τις 

σημαντικότερες και πλουσιότερες πόλεις – κράτη της Αρχαίας Ελλάδας. Τα ερείπια της Αρχαίας 

Κορίνθου ακόμη και σήμερα στέκουν μάρτυρες του αλλοτινού της μεγαλείου. Ο επισκέπτης μπορεί να 

θαυμάσει, μεταξύ άλλων, τους επιβλητικούς κίονες του ναού του Απόλλωνα του 6ου αιώνα π.Χ., την 

αρχαία αγορά με το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου«, το Ωδείο, το οποίο ανακαινίστηκε από 

τον Ηρώδη τον Αττικό και άλλα δημόσια κτίρια μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στο χώρο 

βρίσκεται και ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Κορίνθου. Στις τέσσερις αίθουσες και τις δύο στοές του ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την αρχαϊκή 

Σφίγγα του 6ου π.Χ. αιώνα, η οποία βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, ευρήματα από το Ιερό του 

Ασκληπιού, ίχνη παρουσίας ισραηλιτικής κοινότητας των ρωμαϊκών χρόνων (κοινότητα την οποία 

επισκέφθηκε και αργότερα απηύθυνε επιστολή του ο Απόστολος Παύλος) κ.ά. Χρόνος ελεύθερος. 

Έπειτα θα κατευθυνθούμε στο Λουτράκι, αφού πρώτα διασχίσουμε τον Ισθμό. Λόγω της στενότητας του 

περάσματος δεν προσέλκυσε την αναμενόμενη κίνηση και σήμερα είναι κυρίως αξιοθέατο για τουρίστες. 

Περπατώντας στη γέφυρα του Ισθμού θα έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε υπέροχες φωτογραφίες 

και, αν είμαστε τυχεροί, θα πετύχουμε κάποιο πλοίο την ώρα που διασχίζει το πέρασμα αυτό. Έπειτα 

αναχώρηση για τη Χαλκίδα.  Άφιξη και πρώτη γνωριμία. Θα επισκεφτούµε το λαογραφικό µουσείο και τη 

γέφυρα της Χαλκίδας όπου συµβαίνει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόµενο που κάνει την πόλη ξεχωριστή. 

Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την πόλη μας .  

 

 

 

 

http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-/asset_publisher/st8LikCU2gAM/content/bema-apostolou-paulou-korinthos


                                                                                                                   
 

 

4ΗΜΕΡΕΣ αναχώρηση 27/10  
 

Ξενοδοχεία Early Booking Κανονική Τιμή 
Παιδί 
2-12 

Επιβ. Μον. 

Hotel Mediterranee (Πάτρα)  
Maniatis  (Σπάρτη) 

Loutraki Plaza (Λουτράκι) 
 με πρωινό 

 239€                             259 €                               139 € 129 € 

 
 

Στη συγκεκριμένη εκδρομή μπορείτε να εξαργυρώσετε Δελτία 
ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ 

 
Οι τιμές περιλαμβάνουν :  

• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογή σας  
• Πρωινό Καθημερινά 
• 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: 

• Για κρατήσεις απαιτείται προκαταβολή μόνο 20€ το άτομο  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας και να φέρουν τα 
απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά 

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. 

 

 


