
 
 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

1/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                             ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

  ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ  

Αναχώρηση στις 08:30 για την Αρχαία Κόρινθο, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η αρχαία πόλη της Κορίνθου 

κατοικήθηκε από τη Νεολιθική εποχή, ενώ ήταν ήδη γνωστή από τους Μυκηναϊκούς χρόνους για την εύφορη γη 

και την πληθώρα των αγροτικών προϊόντων. Η πόλη έφτασε στο απόγειο της ακμής της μεταξύ 7ου και 6ου αιώνα 

π.Χ., ενώ η πλούσια ιστορία της αποτυπώνεται στον αρχαιολογικό χώρο που εκτείνεται γύρω από τον Αρχαϊκό 

Ναό του Απόλλωνα. Η Αγορά, το ωδείο, ναοί, κρήνες και στοές είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα 

των ανασκαφών που θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε για την οχυρωμένη 

Ακρόπολη, το επιβλητικό φρούριο της Ακροκορίνθου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 575 μέτρων και θεωρείται το 

σημαντικότερο κάστρο του Μοριά. Αντικρίζοντας τη θέα από την Κόρινθο ως την Αργολίδα, και από τα Γεράνεια 

μέχρι την Αχαΐα και απέναντι τη Στερεά Ελλάδα, αντιλαμβάνεται κανείς την ονομασία «οφθαλμός της 

Πελοποννήσου» που αποδίδεται στην Ακροκόρινθο. Επόμενος σταθμός, το ορεινό χωριό Καλλιάνοι, μετά τη 

Λίμνη Στυμφαλία, όπου θα έχουμε το γεύμα μας, και από εκεί συνεχίζουμε για την όμορφη παραλία του 

Λουτρακίου, όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ 

 

1/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                     ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Αρτεμίσιο, όπου θα κάνουμε στάση, συνεχίζουμε προς Αλεποχώρι και φθάνουμε στην 

ιστορική Μονή των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 8χλμ. έξω από τη Σπάρτη. Κτισμένη στα πρότυπα μοναστικής 

πολιτείας σε περιοχή με σπάνιο φυσικό κάλος, η Μονή ιδρύθηκε το 1305 και θεωρείται από τις σημαντικότερες 

της Λακωνίας. Επόμενος σταθμός, η επιβλητική καστροπολιτεία του Μυστρά, έδρα του Δεσποτάτου του Μορέως 

και μία από τις σημαντικότερες υστεροβυζαντινές πόλεις. Το κάστρο κτίστηκε το 1249 από τον φράγκο πρίγκιπα 

Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο στην κορυφή του ομώνυμου λόφου και δεσπόζει έως σήμερα στην κοιλάδα του 

Ευρώτα. Στην υπέροχη αυτή περιοχή θα απολαύσουμε το γεύμα μας και θα συνεχίσουμε στη Σπάρτη για καφέ. 

Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. 

Τιμή συμμετοχής: 23 ευρώ (η είσοδος στον Μυστρά είναι δωρεάν) 

 

7/11/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                                ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για 

Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 55 ευρώ  

 

7-8/11/2020                                         ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ & ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ                                   2 ΗΜΕΡΕΣ 

7/11/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 08:00, πρώτη στάση στο Αρτεμίσιο για καφέ, και κατόπιν στην 

Καλαμάτα για περίπατο στην πόλη και μεσημεριανό γεύμα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από τη 

Μεσσηνιακή Μάνη, περνάμε από την ξακουστή Καρδαμύλη και τη Στούπα, και φθάνουμε στην Αρεόπολη. Η 

ιστορική πρωτεύουσα της Μέσα Μάνης έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός και η ονομασία της 

οφείλεται πιθανότατα στον θεό του πολέμου Άρη ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς αέρηδες που 

πλήττουν την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, η πλούσια ιστορία της είναι χαραγμένη στα μνημεία, στα αξιοθέατα, 

στα καλντερίμια και στα πυργόσπιτα οπλαρχηγών και σπουδαίων Μανιατών, όπως ο πύργος της οικογένειας 

Μαυρομιχάλη κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

8/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τον Όρμο και τα  Σπήλαια Διρού,  όπου το μεγαλείο 

της φύσης αποτυπώνεται στα μοναδικής ομορφιάς πετρώματα, στους σταλαγμίτες, τους σταλακτίτες και τους 

υπέροχους κρυστάλλους (προαιρετική επίσκεψη). Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με κατεύθυνση προς το 

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 107 

Παλατάκι, Χαϊδάρι  

Τ: 210 5324850  

 

w: www.mgtravel.gr  e: info@mgtravel.gr 
 

 

http://www.mgtravel.gr/
mailto:e:%20info@mgtravel.gr


Ακρωτήριο Ταίναρο, φθάνουμε στη Βάθεια, έναν από τους πιο πολυφωτογραφημένους οικισμούς της Λακωνικής 

Μάνης. Σκαρφαλωμένη πάνω σε λόφο, με θέα στη Μεσόγειο και σε απόκρημνους βράχους, η Βάθεια φημίζεται για 

τους πέτρινους πύργους της που χτίστηκαν μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα  και αποτελούν εξαιρετικά δείγματα 

λαϊκής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Μετά από σύντομη στάση, συνεχίζουμε για τον γραφικό Γερολιμένα, όπου 

θα απολαύσουμε ένα ουζάκι στο όμορφο λιμανάκι. Συνεχίζουμε για το Γύθειο, την κωμόπολη με τα 

χαρακτηριστικά νεοκλασικά, χτισμένη αμφιθεατρικά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, όπου θα παραμείνουμε 

για το μεσημεριανό μας φαγητό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

Τιμή συμμετοχής:  80 ευρώ   

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. 

 

 

8/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ               ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΛΙΑΚΙ          ΗΜΕΡΗΣΙΑ    
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αργολίδας, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η 

Μονή βρίσκεται σε καταπράσινο τοπίο ανάμεσα στη Δήμαινα και τη Νέα Eπίδαυρο, κτίστηκε τον 15ο αιώνα και 

υπήρξε πνευματικό κέντρο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  Επόμενος σταθμός, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 

Λυγουριό, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική συλλογή από χειροποίητους γεωλογικούς χάρτες, πετρώματα, 

όστρακα και πολλά άλλα. Στο υπέροχο αυτό σημείο της Αργολίδας βρίσκεται και το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 

που δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε. Η αισθητική, η ακουστική και η ιστορία του το καθιστούν ένα από τα 

σπουδαιότερα μνημεία της αρχαιότητας και πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Στο κοντινό ορεινό χωριό 

Κολιάκι θα έχουμε το γεύμα μας και στην παραλία της Παλαιάς Επιδαύρου, τον απογευματινό μας καφέ. 

Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ, με στάση στον Ισθμό.   

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ  

 

8/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                               ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Πειραιά, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο με προορισμό την Αίγινα. Πρώτη στάση, 

η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, που γιορτάζει στις 9 Νοεμβρίου, και κατόπιν ο αρχαιολογικός χώρος της Αθηνάς 

Αφαίας. Επόμενος σταθμός, η Αγία Μαρίνα, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε 

στην πόλη της Αίγινας, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και βόλτα, μέχρι την επιβίβασή μας στο πλοίο. Άφιξη στο 

λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή με το πούλμαν στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 28 ευρώ (περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του φεριμπότ) 

 

9/11/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ                               ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ                     ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 15:00 για το Ναό του Αγίου Νεκτάριου, που γιορτάζει στις 9 Νοεμβρίου. Αφού 

παρακολουθήσουμε τον εσπερινό, θα συνεχίσουμε για το Λαύριο για καφέ ή ουζάκι. Επιστροφή το βράδυ στην 

Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ  

 

15/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                  ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Διακοφτό, με ενδιάμεση στάση στην Ακράτα για καφέ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

επιβιβαστούν στον oδοντωτό, το τρενάκι που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού, περνάει από το χωριό 

Ζαχλωρού και φθάνει στα Καλάβρυτα μέσα από μια μαγευτική διαδρομή περίπου μιας ώρας. Το τρενάκι αναχωρεί  

στις 11:15 και το εισιτήριο κοστίζει 9,50 ευρώ. Όσοι προτιμούν θα συνεχίσουν για Καλάβρυτα με το πούλμαν,  και 

από εκεί θα συνεχίσουμε όλοι μαζί για την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας. Χτισμένη σε ειδυλλιακή τοποθεσία, η 

Αγία Λαύρα είναι συνυφασμένη με την έναρξη της Επανάστασης και εδώ φυλάσσεται το Λάβαρο της Ορκωμοσίας 

των Αγωνιστών του 1821. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο ξακουστό θέρετρο των Καλαβρύτων, όπου θα 

παραμείνουμε για μεσημεριανό φαγητό και καφέ. Επόμενος σταθμός, η ιστορική Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, που 

είναι κρεμασμένη σε βράχο στη δυτική πλαγιά του όρους Χελμός και είναι από τις παλαιότερες της Ελλάδας. 

Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ (τα εισιτήρια του οδοντωτού δεν περιλαμβάνονται στην τιμή) 

 

15/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                      ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΠΕΣΤΡΟΦΕΙΟ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τη Χαιρώνεια, με ενδιάμεση στάση. Στην είσοδο της πόλης θα επισκεφθούμε τον 

Λέοντα, το μαρμάρινο επιτύμβιο μνημείο των θηβαίων ιερολοχιτών που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας με τους 

Μακεδόνες του Φιλίππου Β΄ το 338 π.Χ. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής, 

με σημαντικά ευρήματα από τους προϊστορικούς έως τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Επόμενος σταθμός, ο 

Ορχομενός με την πλούσια ιστορία και τα ποικίλα αξιοθέατα. Εδώ θα βρούμε το «θησαυρό του Μινύα», όπως 

ονομάζεται ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος του μυθικού βασιλιά, το αρχαίο θέατρο-ωδείο, που κτίστηκε στα τέλη του 



4ου αι. π.Χ., και τον βυζαντινό ναό της Παναγίας Σκριπούς, με εντοιχισμένες επιγραφές και τοιχογραφίες διαφόρων 

εποχών. Συνεχίζουμε για το περίφημο εκτροφείο πέστροφας στο Μέλανα ποταμό, κοντά στις Πηγές των Χαρίτων, 

με τα τρεχούμενα νερά από τις πλαγιές του Παρνασσού. Από εδώ μπορούμε να προμηθευτούμε καπνιστά φιλέτα, 

πριν το μεσημεριανό μας γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Στην κοντινή Λειβαδιά, θα απολαύσουμε τον καφέ μας 

και μια υπέροχη βόλτα στον ποταμό Έρκυνα, όπου θα ανακαλύψουμε το ειδυλλιακό τοπίο των πηγών της Κρύας,  

με τους νερόμυλους, τους μικρούς καταρράκτες, τα πλατάνια και τα πέτρινα γεφύρια. Επιστροφή στην Αθήνα αργά 

το απόγευμα.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ   

 

15/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                     ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ         ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τα Δερβενοχώρια, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 

τη Μονή της Αναλήψεως στο Κλειδί Βοιωτίας, για προσκύνημα και καφεδάκι. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ  

 

21/11/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                           ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΩΡΩΠΟΣ                   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 15:30 για την Ιερά Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι χτισμένη σε δασώδη τοποθεσία 

έξω από το Μαρκόπουλο Ωρωπού και γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Μετά το τέλος του εσπερινού, συνεχίζουμε για  

τον Ωρωπό, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό ή καφέ. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ   

 

22/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ      ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ          ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για το Αρτεμίσιο, όπου θα κάνουμε στάση για τον πρωινό μας καφέ. Συνεχίζουμε για το 

παραδοσιακό χωριό της Καρύταινας και κατόπιν  για την Ανδρίτσαινα, όπου θα επισκεφθούμε τον περίφημο Ναό 

του Επικούρειου Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου όπως συχνά αναφέρεται. Από τα καλύτερα 

σωζόμενα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, ο ναός είναι έργο του αρχιτέκτονα Ικτίνου, κτίστηκε τον 5ο αιώνα 

π.Χ. μεταξύ Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας, και έχει θέα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το 1986, 

ανακηρύχθηκε «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ιδιορρυθμίες 

που σχετίζονται με αρχαία αρκαδική λατρευτική παράδοση. Στην Ανδρίτσαινα θα παραμείνουμε για το 

μεσημεριανό μας, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί επίσης να επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο και τη θαυμάσια 

Βιβλιοθήκη της περιοχής.  Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση στην πλατεία της Μεγαλόπολης.  

Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ  

 

22/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                             ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 10:00 για την Παιανία, όπου βρίσκεται το Μουσείο Βορρέ. Το περίφημο πολιτιστικό ίδρυμα 

δημιουργήθηκε το 1983 από τον συλλέκτη Ίωνα Βορρέ, με σκοπό την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης 

και της λαϊκής παράδοσης. Σε ένα χώρο έντεκα περίπου στρεμμάτων, με ειδικά διαμορφωμένα κτίρια, αυλές και 

κήπους, θα διανύσουμε 2.500 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Μετά την επίσκεψή μας στο Μουσείο, θα 

συνεχίσουμε στην Παραλία της Αρτέμιδας για το μεσημεριανό μας γεύμα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ 

 

28-29/11/2020                                                 ΠΥΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                2 ΗΜΕΡΕΣ 

28/11/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 08:00 για την Καλαμάτα, με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. 

Περνώντας από Τρίπολη και Μεγαλόπολη, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, με την ατελείωτη 

παραλία, τις υπέροχες φυσικές ομορφιές και τα αμέτρητα αξιοθέατα.  Θα περιηγηθούμε στην όμορφη πόλη, όπου 

θα  επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Ναό της Υπαπαντής του 19ου αιώνα και τη Μονή Καλογραιών, και κατόπιν 

θα γευματίσουμε. Στη συνέχεια, μας περιμένει η Μεθώνη με τη θαυμάσια παραλία των 3χλμ. και το επιβλητικό 

κάστρο. Το απόγευμα θα φθάσουμε στην Πύλο, πατρίδα του Νέστορα, με τον κόλπο του Ναυαρίνου και το 

Κάστρο που της δίνουν ξεχωριστό χρώμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

29/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το Νιόκαστρο, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της 

Πύλου, επάνω στη θάλασσα. Το κάστρο κτίστηκε το 1573 από τους Οθωμανούς Τούρκους, για να ελέγχουν την 

είσοδο στον Κόλπο του Ναυαρίνου και τον θαλάσσιο εμπορικό δρόμο από Δύση προς Ανατολή. Εκτός από τη 

μαγευτική θέα σε όλο τον Κόλπο, θα θαυμάσουμε την Ακρόπολη, τον οχυρωματικό περίβολο, τον Ιερό Ναό του 

Σωτήρα, που αρχικά ιδρύθηκε ως μουσουλμανικό τέμενος, και την κεντρική πυριτιδαποθήκη. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Χώρα Τριφυλίας, με ευρήματα από τη Μυκηναϊκή περίοδο και 

αγγεία όλων των εποχών. Στην παραλιακή Κυπαρισσία θα πιούμε τον καφέ μας και στο γραφικό Κατάκολο θα 

γευματίσουμε. Στο δρόμο της επιστροφής, θα κάνουμε σύντομη στάση στην Πάτρα για καφέ και επίσκεψη στον 

πολιούχο Άγιο Ανδρέα. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. 



Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ   

Περιλαμβάνει: Διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα, αρχηγός, οδηγός. 

 

29/11/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ     ΠΑΤΡΑ – ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για την Πάτρα, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, και ένα από 

τα πιο σύγχρονα λιμάνια της Μεσογείου, θα επισκεφθούμε τον πολιούχο Άγιο Ανδρέα, όπου φυλάσσεται η κάρα 

και τμήματα από τον Σταυρό στον οποίο μαρτύρησε ο Απόστολος. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το οινοποιείο Αχαΐα 

Clauss, θα ανακαλύψουμε τους χώρους του και θα δοκιμάσουμε ποικιλία κρασιών. Το μεσημέρι, θα έχουμε το 

γεύμα μας στο Δερβενάκι, μικρό ορεινό χωριό στην πλαγιά του Χελμού, σε ταβέρνα με τοπικά προϊόντα. 

Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 

 

29/11/2020  ΚΥΡΙΑΚΗ             ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ                ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 09:30 για τον Μαραθώνα, περιοχή της Αττικής με ιδιαίτερο ιστορικό στίγμα και μεγάλο 

πολιτιστικό ενδιαφέρον. Χάρη στη γεωγραφική του θέση και στο εύφορο έδαφος, ο Μαραθώνας κατοικείται εδώ 

και 5.000 χρόνια, και η ιστορία του αποτυπώνεται στα μνημεία και στα μουσεία της περιοχής. Πρώτος σταθμός, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μεσοελλαδικό Νεκροταφείο Βρανά.  Συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι προς τη θέση 

Τσέπι και το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο, που θεωρείται το αρχαιότερο της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και 

της Πελοποννήσου. Στο Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου, μεταξύ άλλων εκθεμάτων, θα δούμε το αυθεντικό 

μετάλλιο του Σπύρου Λούη. Επόμενος σταθμός, ο περιβόητος Τύμβος του Μαραθώνα, το μνημείο για τους 192 

αθηναίους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην περίφημη μάχη εναντίον των Περσών το 490 π.Χ. Αφού 

ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας στο χώρο και το χρόνο, θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας γεύμα στην 

περιοχή. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Όσιο Εφραίμ.  

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ  

 

 

 

 


