
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  

ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

 
 

2/7/2022 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: 65 ευρώ 

 

3/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                             ΥΔΡΑ – ΕΡΜΙΟΝΗ           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Ερμιόνη, με σύντομη στάση στον Ισθμό, και κατόπιν για το Μετόχι, απ’ όπου θα 

πάρουμε το πλοίο για την Ύδρα. Aριστοκρατική και κοσμοπολίτικη, με πλούσια ιστορία και μεγάλη ναυτική 

παράδοση, η Ύδρα είναι από τα γνωστότερα και πιο δημοφιλή νησιά του Αργοσαρωνικού. Πέτρινα αρχοντικά, 

πλακόστρωτα δρομάκια, ανθοστόλιστα σπίτια και πολλά… γαϊδουράκια συνθέτουν τη χαρακτηριστική ομορφιά 

του νησιού, ενώ τα γαλαζοπράσινα νερά και οι παραλίες συμπληρώνουν με χρώμα την καλοκαιρινή εκδοχή του 

τοπίου. Μπάνιο και γεύμα σε έναν από τους υπέροχους γραφικούς κολπίσκους κοντά στο λιμάνι. Το απόγευμα 

αναχωρούμε για την Ερμιόνη, όπου θα κάνουμε σύντομη στάση για καφέ, και κατόπιν θα επισκεφθούμε τη Μονή 

των Αγίων Αναργύρων, το στολίδι της Αργολικής γης, που γιορτάζει την 1η Ιουλίου και βρίσκεται σε απόσταση 

ενός περίπου χιλιομέτρου από τη θάλασσα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου για την Ύδρα: 10 ευρώ επιπλέον). 

 

3/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                      ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ– ΛΕΥΚΑΝΤΙ                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Χαλκίδα, όπου θα κάνουμε στάση, και στη συνέχεια για Αλιβέρι, Λέπουρα και 

Αλμυροπόταμο. Στην αμμουδερή παραλία του Αλμυροποτάμου θα παραμείνουμε  για μπάνιο και μεσημεριανό 

φαγητό, σε μία από τις πολλές ψαροταβέρνες της περιοχής. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αθήνα, με στάση για 

καφέ στο γραφικό Λευκαντί. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

3/7/2022  ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ            ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τη Μονή του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Η μονή λειτουργούσε ήδη από τον 10ο 

αιώνα και είναι από τις παλαιότερες της Αττικής. Εκτός από τα λείψανα του αγίου, εδώ βρίσκεται και ο τάφος του 

μεγάλου αγιογράφου και συγγραφέα Φώτη Κόντογλου, ο οποίος φιλοτέχνησε πρώτος την εικόνα του Αγίου 

Εφραίμ. Μετά την επίσκεψη στη μονή, θα συνεχίσουμε για την παραλία του Μαραθώνα, όπου θα παραμείνουμε 

για μπάνιο, φαγητό ή καφέ. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ   

 

9-10/7/2022                                          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΡΓΙΝΑ                                    2 ΗΜΕΡΕΣ 

9/7/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, με ενδιάμεσες στάσεις στη Λαμία για 

καφέ και στην Κατερίνη για φαγητό (στο ύψος της Εθνικής Οδού). Η Σουρωτή είναι γνωστή για τις πηγές του 

μεταλλικού νερού που αναβλύζει από τον ποταμό Ανθεμούντα και το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου, όπου έχει ενταφιαστεί ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, και το οποίο θα επισκεφθούμε. Επόμενος σταθμός, 

η όμορφη Θεσσαλονίκη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

10/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στα εμβληματικά της 

μνημεία, στον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και στον Λευκό Πύργο. Συνεχίζουμε για την ξακουστή Βεργίνα, η οποία 

απέκτησε παγκόσμια ακτινοβολία χάρη στις ανασκαφές του Μανόλη Ανδρόνικου στη θέση των αρχαίων Αιγών, 

την πρώτη πρωτεύουσα του Βασιλείου της Μακεδονίας. Στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και στον ευρύτερο 
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αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, θα νιώσουμε το δέος της ελληνικής ιστορίας μέσα από εξαιρετικής σημασίας 

εκθέματα, όπως η χρυσή λάρνακα του Φιλίππου Β΄ και το δεκαεξάκτινο αστέρι, ο ήλιος θυρεός των Μακεδόνων 

βασιλέων. Το μεσημεράκι αναχωρούμε για την υπέροχη παραλία του Πλαταμώνα, όπου θα παραμείνουμε για 

μπάνιο και γεύμα με θέα τον Όλυμπο. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 90 ευρώ  

Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό (μονόκλινο: 15 

ευρώ επιπλέον). 

 

10/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τους Άγιους Πάντες με στάση στο ύψος της Λειβαδιάς. Περνώντας από Δίστομο, 

συνεχίζουμε προς Δεσφίνα, κατόπιν για Ιτέα και φθάνουμε στο γραφικό χωριό των Αγίων Πάντων, που βρίσκεται  

πολύ κοντά στο Γαλαξίδι, στα βόρεια παράλια του Κορινθιακού. Επίσκεψη στον ομώνυμο ναό και άφιξη στην 

παραλία για μπάνιο και γεύμα. Ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, η παραλία μήκους 330 μέτρων είναι απάνεμη και 

θεωρείται ιδανική επιλογή για μπάνιο. Το απόγευμα, θα πάμε στο Γαλαξίδι για καφέ και βόλτα, και κατόπιν θα 

συνεχίσουμε για Αθήνα με σύντομη στάση στο ύψος της Λειβαδιάς.  

Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 

 

10/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                              ΒΙΛΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τη Μάνδρα, συνεχίζουμε προς Οινόη και φθάνουμε στα Βίλια, όπου θα κάνουμε στάση. 

Χτισμένα αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, τα Βίλια φημίζονται για το καλό φαγητό και το φυσικό 

τοπίο, συνδυάζοντας ιδανικά την ομορφιά του βουνού και της θάλασσας. Στην πλατεία του χωριού θα δούμε τον 

βυζαντινό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ (1893), και το άγαλμα 

της Έλλης Λαμπέτη, η οποία καταγόταν από την περιοχή. Συνεχίζουμε για την παραλία Σαράντη, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα, επιστροφή στην Αθήνα με στάση στη λίμνη Μουσών για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ 

 

10/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                    ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για την Αλμυρή, τον κρυφό παράδεισο της Κορινθίας με την υπέροχη βοτσαλωτή παραλία 

και τα καθαρά νερά. Άφθονος χρόνος για μπάνιο και χαλάρωση, καφέ ή ουζάκι πλάι στο κύμα του 

Αργοσαρωνικού. Το βράδυ, επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ  

 

16/7/2022 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: 65 ευρώ  

 

16-17/7/2022                                                         ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ                                                       2 ΗΜΕΡΕΣ 

16/7/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Λαμία, συνεχίζουμε προς Αλμυρό και Αγχίαλο και φθάνουμε 

στα Καλά Νερά, όπου θα κάνουμε στάση για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τις Μηλιές, το 

παραδοσιακό χωριό του Πηλίου με τα πανέμορφα αρχοντικά και την πλούσια ιστορία. Από εδώ κατάγονταν οι 

Διδάσκαλοι του Γένους Άνθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης, οι οποίοι το 1815 ίδρυσαν 

τη Μηλιώτικη Σχολή. Πρόκειται για τη σημερινή Βιβλιοθήκη Μηλεών, ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της 

περιοχής, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία μαζί με τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και το Λαογραφικό 

Μουσείο. Επόμενος σταθμός, ο Βόλος (όσοι επιθυμούν μπορούν να επιστρέψουν με τον «Μουντζούρη»), 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

17/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Πορταριά και τη Μακρυνίτσα, το «μπαλκόνι του 

Πηλίου», όπου θα πάρουμε τον καφέ μας κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο και θα απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά 

και τη μαγευτική θέα. Συνεχίζουμε προς της υψηλότερες πλαγιές του Πηλίου, τα Χάνια, και κατόπιν κατεβαίνουμε 

προς Βόλο και Καλά Νερά, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα 

με ενδιάμεση στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ  

Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό (μονόκλινο: 15 

ευρώ επιπλέον). 



17/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για Χαλκίδα, στάση. Συνεχίζουμε για το χωριό Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε την 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου και το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Στο νεοσύστατο μουσείο  

εκτίθενται ιερά κειμήλια και αντικείμενα της καθημερινής ζωής που έφεραν, μαζί με το ιερό λείψανο του Αγίου 

Ιωάννη, οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Καππαδοκίας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Επόμενη στάση, η 

παραλία της Αγκάλης (Αγίας Άννας), η μεγαλύτερη σε μήκος και ιδιαίτερα δημοφιλής παραλία της Εύβοιας, για 

μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα το βραδάκι με στάση στη Νέα Αρτάκη.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ  

 

17/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                                ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΡΚΙΖΑ                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:00 για τη Βάρκιζα, όπου θα παραμείνουμε για απογευματινό μπάνιο και καφέ και  θα επισκε- 

φθούμε το ναό της Αγίας Μαρίνας. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ   

 

23-24/7/2022                                          ΕΔΕΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ                                  2 ΗΜΕΡΕΣ 

23/7/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Λαμία, στάση στο ύψος της Εθνικής Οδού, συνεχίζουμε προς 

τα Τέμπη και φθάνουμε στον Πλαταμώνα, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Επόμενος σταθμός η 

Έδεσσα, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Από τις πιο όμορφες πόλεις της Μακεδονίας, η Έδεσσα είναι χτισμένη 

στους πρόποδες του Βερμίου και φημίζεται για τους καταρράκτες, τα άφθονα νερά και την πλούσια βλάστηση. Το 

βράδυ, άφιξη στην Αριδαία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

24/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ:  Μετά το πρωινό, προαιρετικό μπάνιο στα φημισμένα Λουτρά. Το ξενοδοχείο μας 

βρίσκεται δίπλα στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή και αποτελεί πηγή των ιαματικών 

Λουτρών Πόζαρ. Με σταθερή θερμοκρασία 37o C, τα νερά των λουτρών αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από 

το βουνό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, που συνδυάζει το υγρό στοιχείο 

με το πυκνό πράσινο της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά, το οποίο 

ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και ίσως οφείλει την ονομασία του σε ομώνυμο χωριό του Βερμίου. Στο μοναστήρι έχει 

χτιστεί ναός αφιερωμένος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Εδώ βρίσκεται ένα 

τμήμα από το λείψανό του, καθώς και σαράντα καμπάνες και εικόνες που έχουν έρθει από τη Ρωσία. Επόμενη 

στάση, στον Πλαταμώνα, όπου θα έχουμε γεύμα. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Τιμή συμμετοχής: 85 ευρώ 

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό (μονόκλινο: 15 

ευρώ επιπλέον). 

 

24/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ            ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, στο βορειοδυτικό άκρο της 

Πελοποννήσου, με στάση καθοδόν. Το περίφημο παραθαλάσσιο δάσος της Στροφυλιάς είναι το μεγαλύτερο δάσος 

κουκουναριάς στην Ελλάδα. Μαζί με τη λιμνοθάλλασσα Κοτυχίου αποτελεί ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής 

ομορφιάς: λίμνες, ποταμάκια, κουκουναριές, βελανιδιές και πεύκα συνυπάρχουν μαζί με τον ζωικό πληθυσμό που 

βρίσκει εδώ καταφύγιο σε ανοιχτούς χερσαίους βιότοπους, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα σπουδαίας 

βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την αμμώδη παραλία της Καλογριάς, από τις μεγαλύτερες και 

ομορφότερες της Ελλάδας, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με 

ενδιάμεση στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 22 ευρώ 

 

24/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                           ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για το χωριό Δήμαινα του Δήμου Επιδαύρου με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Επίσκεψη 

στη γυναικεία Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η οποία χτίστηκε τον 15ο αιώνα στο Αραχναίο όρος και υπήρξε 

πνευματικό κέντρο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αφού θαυμάσουμε τις αγιορείτικες τοιχογραφίες και τις παλιές 

εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, θα συνεχίσουμε για τον οικισμό της Νέας Επιδαύρου, σύντομη στάση, και 

κατόπιν για την παραλία της περιοχής, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο ή γεύμα. Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε 

στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη  Μονή Αγνούντος και στα Ίσθμια.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ 

 

24/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                  ΕΡΕΤΡΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ                                ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για την παραλία της Ερέτριας, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Στην 

επιστροφή θα κάνουμε στάση για καφέ στη Χαλκίδα, και το βραδάκι θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ 



 

29-31/7/2022                                                       ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                               3 ΗΜΕΡΕΣ 

29/7/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 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. 

30/7/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: 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. Στο 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. 

31/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, προστάτη του 

νησιού, και κατόπιν θα συνεχίσουμε για τα Περατάτα και τον Άγιο Ανδρέα Μηλαπιδιά. Από τα παλαιότερα 

μοναστήρια του νησιού, ο Άγιος 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:  ευρώ  

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

φεριμπότ (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 

30-31/7/2022                              ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ                         2 ΗΜΕΡΕΣ 

30/7/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονεμβασιά με 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 με μπάνιο και γεύμα στην παραλία 

της περιοχής. Το απόγευμα αναχωρούμε για τη Νεάπολη, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.  

31/7/2022 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 στο Σπαθοβούνι. 

Τιμή συμμετοχής: 85 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό (μονόκλινο: 

15 ευρώ επιπλέον). 

 

31/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                       ΚΥΘΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Λαύριο, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την όμορφη Κύθνο, την «ήσυχη» των 

Κυκλάδων. Πρώτος σταθμός, η Παναγία Κανάλα, προστάτιδα του νησιού, σκαρφαλωμένη πάνω σε βράχο σε μια 

από τις ωραιότερες ακρογιαλιές της Κύθνου. Η θέα από το σημείο είναι συγκλονιστική και ενδείκνυται για 

φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για τη Δρυοπίδα, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού σε απάνεμο σημείο μεταξύ δύο 

λόφων. Ανάμεσα στα αξιοθέατα, είναι το σπήλαιο Καταφύκι, που θεωρείται το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, το 

Βυζαντινό Μουσείο, το Μνημείο των Πεσόντων αλλά και οι κεραμοσκεπές που ξαφνιάζουν παρεκκλίνοντας από 

την τυπική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Στα Λουτρά, το δημοφιλέστατο θέρετρο της Κύθνου,  θα παραμείνουμε για 

μπάνιο και θα δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ στις υπέροχες ταβέρνες και τα ουζερί της περιοχής. Το 

απόγευμα θα επιστρέψουμε στο λιμάνι του Μέριχα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ, πριν επιβιβαστούμε στο πλοίο 

για Λαύριο και κατόπιν στο πούλμαν για Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 55 ευρώ  

 

31/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ                  ΓΥΘΕΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για την Τρίπολη με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο, στο ύψος της Εθνικής Οδού. Μέσω 

του νέου αυτοκινητόδρομου Σπάρτης–Λεύκτρου κατευθυνόμαστε προς το Μαυροβούνι και την απέραντη 

αμμουδερή παραλία του, που είναι από τις ομορφότερες της Λακωνικής Μάνης και φημίζεται για τα πεντακάθαρα 

νερά. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα στο παραθαλάσσιο χωριό, με τα όμορφα παραδοσιακά κτίσματα και τις 



καστροκατοικίες. Επόμενος σταθμός, το Γύθειο, χτισμένο αμφιθεατρικά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, με τα 

χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τον νησιώτικο αέρα, όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Επιστροφή το βράδυ στην 

Αθήνα με ενδιάμεση στάση καθοδόν. 

Τιμή συμμετοχής: 22 ευρώ 

 
31/7/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ       ΠΕΥΚΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:30 για τον Πευκιά, 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 μπάνιο, καφέ, φαγητό ή ουζάκι. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ   


