
 

    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 
 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

6/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                           ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

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

κατοικήθηκε από τη Νεολιθική εποχή (6.500-3.000 π.Χ.) ενώ ήταν ήδη γνωστή από τους Μυκηναϊκούς χρόνους 

(1.600-1.100 π.Χ.) 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, η πανέμορφη παραλία του Ξυλόκαστρου, όπου θα απολαύσουμε φαγητό ή καφέ και μπάνιο. 

Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ 

 

6/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                              ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΤΙΑΣ                                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

Αναχώρηση στις 08:00 για τα Λευκάκια Ναυπλίου με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Πρώτη στάση, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Λουκά του  Ιατρού, όπου φυλάσσεται τεμάχιο λείψανο του Αγίου προς ευλογία των πιστών. Χτισμένος στην 

περιοχή Κριθαράκι, ο ναός αποτελεί μοναδικό δείγμα μεικτής ρωσικής και ελληνικής τέχνης.  Επόμενη στάση, η αμμώδης 

παραλία της Κάντιας, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα με 

ενδιάμεση στάση στο γραφικό Ναύπλιο για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ 

 

6/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ                       ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τα καταπράσινα Πολιτικά στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα έχουμε όλο το χρόνο για να  

απολαύσουμε τα καθαρά νερά τoυ Eυβοϊκού και το γεύμα μας. Το βράδυ, επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση 

στάση για καφέ στη Νέα Αρτάκη ή στη Χαλκίδα. 

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ  

 

12/6/2021 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: 60 ευρώ 

 

13/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ         ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσού με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Χτισμένη σε επιβλητικό τοπίο, 

ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η μονή οφείλει το όνομά της στη 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και έχει μακραίωνη ιστορία. Αφού απολαύσουμε την 

ατμόσφαιρα και το τοπίο, θα συνεχίσουμε προς τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού για μεσημεριανό 

φαγητό. Επόμενος σταθμός, το όμορφο Καρπενήσι για καφέ και βόλτα. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα, με 

σύντομη στάση στη Λαμία. 

Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ   

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


 

 

13/6/2021  ΚΥΡΙΑΚΗ                                ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τον Γαλατά με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η καταπράσινη γραφική  κωμόπολη με τις 

υπέροχες ακρογιαλιές και τα κρυστάλλινα νερά βρίσκεται απέναντι από τον Πόρο και οφείλει το όνομά της στα δύο 

τυροκομεία που συγκέντρωναν το γάλα από τα κοπάδια της περιοχής. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, ο 

Γαλατάς είναι ιδανικός προορισμός για βόλτα, φαγητό και μπάνιο, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά 

να περάσει στον Πόρο με το καραβάκι. Το βραδάκι, επιστρέφουμε στην Αθήνα με στάση στην Παλαιά Επίδαυρο. 

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του φεριμπότ για τον Πόρο) 

 

13/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                  ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ                                ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τη γνωστή παραλία της Πελοποννήσου με τα 

γαλαζοπράσινα νερά, όπου λέγεται ότι έκανε τα μπάνια της η μυθική βασίλισσα της Σπάρτης. Απολαμβάνοντας τη 

διαδρομή μέσα από πευκόφυτες εκτάσεις, φτάνουμε στα Λουτρά, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο, καφέ ή 

ουζάκι. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ 

 

19-20/6/2021                              ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ                         2 ΗΜΕΡΕΣ 

19/6/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονεμβασιά με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. Η 

πασίγνωστη βυζαντινή καστροπολιτεία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και ενώνεται με τη στεριά μέσω στενής 

γέφυρας. Αυτή ήταν η μόνη είσοδος, η «μόνη έμβαση» όπως έλεγαν, στη Mονεμβασιά, και σε αυτό οφείλει την 

ονομασία της. Αφού απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, με τα πλακόστρωτα καλντερίμια, τα 

παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές και την ασύγκριτη θέα στο πέλαγος, θα συνεχίσουμε την ημέρα μας με μπάνιο και 

γεύμα στην παραλία της περιοχής. Το απόγευμα αναχωρούμε για τη Νεάπολη, άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

20/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά τα πρωινό, αναχωρούμε για τη σαγηνευτική Ελαφόνησο, το σμαραγδένιο νησί της 

Πελοποννήσου. Παραμονή στη διάσημη παραλία του Σίμου με τα πεντακάθαρα νερά, τους αμμόλοφους και τα 

πανέμορφα κρίνα της θάλασσας. Αφού απολαύσουμε την πανδαισία των χρωμάτων και των τοπικών εδεσμάτων, 

το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στο Γύθειο και το Σπαθοβούνι. 

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με 

πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 

19-21/6/2021                                                       ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                               3 ΗΜΕΡΕΣ 

19/6/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 06:30 για την Κυλλήνη, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στο φεριμπότ για 

Κεφαλονιά. Άφιξη στον Πόρο, παραμονή για μπάνιο και γεύμα στην υπέροχη παραλία της περιοχής. Συνεχίζουμε 

για Μαρκόπουλο, όπου θα επισκεφθούμε την Παναγία τη Φιδούσα, διάσημη για τα φιδάκια που εμφανίζονται από 

τις 6 έως τις 16 Αυγούστου στο ναό, ως ένδειξη καλού οιωνού, σύμφωνα με το θρύλο. Επόμενος σταθμός, το 

Αργοστόλι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

20/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το «γύρο της Λάσσης», τον παραλιακό δρόμο που 

ξεκινάει από το Αργοστόλι και οδηγεί στο τουριστικό θέρετρο της Λάσσης με τις δαντελωτές παραλίες. Στην 

περιοχή Φανάρι θα επισκεφθούμε τις περίφημες Καταβόθρες, που αποτελούν σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Το 

νερό εισέρχεται στο έδαφος σε ρωγμές και κατόπιν εξαφανίζεται, διατρέχοντας υπόγεια σχεδόν ολόκληρο το νησί. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λίμνη της Μελισσάνης και κατόπιν το Φισκάρδο, όπου θα έχουμε γεύμα. Το 

απόγευμα επιστρέφουμε στο Αργοστόλι, απ’ όπου θα πάρουμε το φεριμπότ για το Ληξούρι, τη δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Κεφαλονιάς. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Επιστροφή το βραδάκι στο Αργοστόλι, 

διανυκτέρευση. 

21/6/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, προστάτη της 

Κεφαλονιάς, όπου θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία. Επόμενος σταθμός, τα Περατάτα και ο Άγιος Ανδρέας 

Μηλαπιδιάς. Από τα παλαιότερα μοναστήρια του νησιού, ο Αγ. Ανδρέας οφείλει το όνομά του στις μηλαπιδιές 

(διασταύρωση μηλιάς και αχλαδιάς) που φυτρώνουν στην περιοχή. Συνεχίζουμε για Σκάλα και Πόρο, όπου θα 

παραμείνουμε για γεύμα, και κατόπιν θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Κυλλήνη. Επιστροφή το βράδυ στην 

Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. 

Τιμή συμμετοχής: 135 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, 

πρωινό, εισιτήρια φεριμπότ (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 



 

20/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                     ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ – ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τη Βασιλική Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Αίγιο, με ενδιάμεση στάση στον 

Ισθμό. Η μονή ιδρύθηκε το 1450 από τον Όσιο Λεόντιο, με τη συμπαράσταση των θείων του Θωμά και 

Δημητρίου Παλαιολόγου, και θεωρείται από τις σημαντικότερες της Πελοποννήσου. Αφού ολοκληρώσουμε την 

επίσκεψή μας, θα συνεχίσουμε για τα Νικολέικα, την όμορφη βοτσαλωτή παραλία της Αιγιαλείας, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Το βραδάκι, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ  

 

20/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                               ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ                         ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τη γραφική Δροσιά στην Εύβοια. Στην υπέροχη παραλία της περιοχής, στις Αλυκές, θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με στάση για καφέ στη Χαλκίδα.  

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ  

 

26-27/6/2021                                        ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ & ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ                                  2 ΗΜΕΡΕΣ 

26/6/2021 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. Η ονομασία της οφείλεται στον θεό του 

πολέμου Άρη ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Η πλούσια ιστορία 

είναι χαραγμένη στα μνημεία, στα καλντερίμια και στα πυργόσπιτα οπλαρχηγών και σπουδαίων Μανιατών, όπως 

της οικογένειας Μαυρομιχάλη, που θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά. Άφιξη στην πόλη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

27/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, 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 προς το Ακρωτήριο Ταίναρο, φθάνουμε στη 

Βάθεια, έναν από τους πιο πολυφωτογραφημένους οικισμούς της Λακωνικής Μάνης. Σκαρφαλωμένη πάνω σε λόφο, με 

θέα στη Μεσόγειο, η Βάθεια φημίζεται για τους πέτρινους πύργους της που χτίστηκαν μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα και 

αποτελούν εξαιρετικά δείγματα λαϊκής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Αφού βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, 

συνεχίζουμε για τον γραφικό Γερολιμένα, όπου θα σταματήσουμε για καφέ ή ουζάκι. Επόμενος σταθμός, το Γύθειο, 

χτισμένο αμφιθεατρικά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, με τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τον νησιώτικο αέρα, 

όπου θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ   

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό 

 

26/6/2021 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: 60 ευρώ 

 

27/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ       ΠΕΥΚΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ                      ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τον Πευκιά του Κιάτου, που εκτός από το καταπράσινο δάσος, είναι γνωστός για την 

απέραντη παραλία του. Στο «πράσινο ακρογιάλι», όπως έλεγε ο ποιητής Κωνσταντίνος Καρυωτάκης, που πέρασε 

στην περιοχή πολλά καλοκαίρια, θα απολαύσουμε το μπάνιο μας, καφέ, φαγητό ή ουζάκι. Επιστροφή το βραδάκι 

στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ   

 

27/6/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΤΡΙΖΟΝΙΑ                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τη Γλυφάδα ή Γλύφα, το παραλιακό χωριό της Φωκίδας στους πρόποδες του λόφου 

Παλιόκαστρο, με στάση έξω από τη Λειβαδιά. Συνεχίζουμε προς Ιτέα και Γαλαξίδι και φθάνουμε στην παραλία 

της Γλυφάδας, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν με καραβάκι 

απέναντι, στα Τριζόνια, το καταπράσινο και μοναδικό κατοικημένο νησάκι του Κορινθιακού (280 κάτοικοι), για 

να απολαύσουν εδώ το μπάνιο και το μεσημεριανό τους γεύμα. Το απόγευμα συνεχίζουμε για καφέ στο αρχοντικό 

Γαλαξίδι, με τα δύο φυσικά λιμάνια και την πλούσια ναυτική ιστορία, και το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ  


