
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
 

5/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                                          ΔΕΛΦΟΙ – ΙΤΕΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 για τους Δελφούς με ενδιάμεση στάση καθοδόν. Το ιερό των Δελφών αποτελούσε το 
σημαντικότερο ιερό του αρχαίου κόσμου. Είναι χτισμένο σε επιβλητικό τοπίο στους πρόποδες του Παρνασσού, 
ανάμεσα στις Φαιδριάδες πέτρες, στον «ομφαλό» της γης, σύμφωνα με τη μυθολογία.  Άρχοντες και βασιλιάδες, 
γεωργοί και κοινοί θνητοί επισκέπτονταν το ιερό για να συμβουλευτούν το ξακουστό μαντείο και να λάβουν 
χρησμό. Σήμερα έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και εξακολουθεί να αποτελεί 
πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Επίσκεψη στα μνημεία και στο μουσείο, όπου θα μάθουμε 
την ιστορία του ιερού και του ξακουστού μαντείου και θα θαυμάσουμε τα ευρήματα των ανασκαφών (γλυπτά, 
αγάλματα, έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών κ.ά.). Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε ταβέρνα στην 
Ιτέα, και το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην Αράχωβα για καφέ.  
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 
 

5/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                             ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ       
Αναχώρηση στις 07:00 για την Καλαμάτα με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κάτω 
από το κάστρο των Βιλλαρδουίνων, δεσπόζει ο Μητροπολιτικός Ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος. Ο ναός 
εγκαινιάστηκε το 1873 και στο εσωτερικό του φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Υπαπαντής,  που 
γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή Καλογραιών, που ιδρύθηκε το 
1793 και καταξιώθηκε από την καλλιέργεια και την κατεργασία του μεταξιού. Εδώ άνθισε η μεταξοϋφαντική τέχνη 
και δημιουργήθηκε το γνωστό μεταξωτό καλαματιανό μαντήλι που χάρισε σημαντικά βραβεία στη μονή. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα στην πόλη και φαγητό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ. 
Τιμή συμμετοχής: 22 ευρώ 
 

12/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                  ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 08:00 για την ορεινή Κορινθία, ή «Κορινθιακή Ελβετία» όπως ονομάζεται, με ενδιάμεση στάση  στον 
Ισθμό. Ανεβαίνοντας την Κυλλήνη (ή Ζήρεια), το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου,  το οροπέδιο και 
οι επιβλητικές κορυφές δημιουργούν εικόνες πραγματικά εντυπωσιακές. Άφιξη στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, όπου 
θα επισκεφθούμε το Ναό του Αγίου Γεράσιμου, γόνου της αρχοντικής οικογένειας των Νοταράδων. Ο ναός 
θεμελιώθηκε το 1968 στην Άνω Συνοικία, εκεί όπου σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο άγιος (1509). Στην 
πλατεία του χωριού θα παραμείνουμε για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση για καφέ. 
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 
 
12/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                          ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 για την Τρίπολη, στάση στο Αρτεμίσιο, και συνεχίζουμε για το Σπήλαιο Κάψια, που φημίζεται 
για τον πλούσιο σταλαγμιτικό διάκοσμο με τους σπάνιους χρωματισμούς: κόκκινo, κίτρινo και γαλάζιo ενώνονται 
με το λευκό, δημιουργώντας μια εικόνα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Επόμενος σταθμός, ο ναός της Αγίας 
Φωτεινής, στην καρδιά της Πελοποννήσου, που διακρίνεται για την αρχιτεκτονική, καθώς συνδυάζει στοιχεία από 
διαφορετικούς ρυθμούς. Οι κολόνες αλλά και όλος ο διάκοσμος, εντός και εκτός του ναού, είναι εμπνευσμένα από 
την αρχαιότητα, ενώ διακρίνονται επίσης βυζαντινά αλλά και αιγυπτιακά στοιχεία αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας προς τη Βυτίνα, τον υπέροχο οικισμό με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα πέτρινα αρχοντικά. Θα 
περπατήσουμε ανάμεσα στα Πλατάνια και θα φθάσουμε μέχρι το Δρόμο της Αγάπης, όπου θα παραμείνουμε για 
το μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση στο Λεβίδι για καφέ. 
Τιμή συμμετοχής: 20 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


16/2/2023 ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ                                               ΧΑΣΙΑ                                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
Αναχώρηση στις 17:00 για τη Χασιά, όπου  θα πάμε σε ταβέρνα της περιοχής για φαγητό, ζωντανή μουσική  και 
χορό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.  
Τιμή συμμετοχής: 8 ευρώ 
 
19/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                                         ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΣΤΕΝΗ                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 07:30  για το Προκόπι με ενδιάμεση στάση στη Νέα Αρτάκη καθοδόν. Επίσκεψη στο ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Ρώσου και στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Στο 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. Συνεχίζουμε για τη Στενή, το όμορφο χωριουδάκι 
της Εύβοιας, στις πλαγιές της Δίρφης, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα σε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες 
της περιοχής. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα.  
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ   
 
19/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                                        ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 11:00 για τα Καλύβια, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο Κορωπί, και το βράδυ θα επιστρέψουμε  
στην Αθήνα. 
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ 
 
19/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ                   ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 08:00 για τις Θερμοπύλες με ενδιάμεση στάση στο ύψος της Θήβας. Επίσκεψη στο Καινοτομικό 
Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, όπου η περιβόητη μάχη ξαναζωντανεύει με τρόπο μοναδικό. Στις τρεις 
αίθουσες του μουσείου, που φέρουν τα ονόματα «Λεωνίδας», «Διηνέκης» και «Θερμοπύλες», ο επισκέπτης 
ταξιδεύει εικονικά στο χρόνο και στα πεδία της μάχης, με τη χρήση ειδικών πολυμέσων και εξελιγμένων 
οπτικοακουστικών συστημάτων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Μενδένιτσα, στη βόρεια πλευρά του όρους 
Καλλίδρομο, με τη μοναδική θέα στον Μαλιακό Κόλπο και το σπουδαίο μεσαιωνικό της κάστρο. Ελεύθερος χρόνος 
για περίπατο και γεύμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στα Καμένα Βούρλα. 
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ  

 
25-27/2/2023               ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ & ΜΠΟΥΛΕΣ»           3 ΗΜΕΡΕΣ 

                                   ΟΛΥΜΠΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΝΑΟΥΣΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
Την Κυριακή της Αποκριάς αναβιώνει στη Νάουσα το παραδοσιακό έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», που έχει 
τις ρίζες του στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Νέοι άνδρες ντυμένοι γενίτσαροι πηγαίνουν στο Δημαρχείο για να 
πάρουν την άδεια να χορέψουν στην πόλη. Μαζί τους έχουν την μπούλα, άντρα ντυμένο νύφη, και όλοι μαζί, 

σε μπουλούκια, χορεύουν στους δρόμους με νταούλια και ζουρνάδες.  
25/2/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Λαμία, στάση επί της Εθνικής Οδού, περνάμε τον Αλμυρό και 
συνεχίζουμε για τα παραλιακά χωριά του Κισσάβου. Πρώτη στάση στον Αγιόκαμπο, όπου θα έχουμε μεσημεριανό. 
Συνεχίζουμε για Σωτηρίτσα, Παλιούρια, Κόκκινο Νερό, Στόμιο και φθάνουμε στα Τέμπη, όπου θα κάνουμε στάση 
για καφέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Πιερία το απόγευμα, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.  
26/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τους πρόποδες του Καϊμάκτσαλαν και την 
Αριδαία, όπου βρίσκονται τα ειδυλλιακά Λουτρά Πόζαρ. Τα νερά των λουτρών αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια 
από το βουνό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για καφέ και 
περίπατο. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Νάουσα, όπου οι Απόκριες γιορτάζονται σε ολόκληρη την πόλη με 
μουσική, χορό και διασκέδαση. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», ένα μοναδικό 
δρώμενο παραδοσιακού χαρακτήρα που προσθέτει μια διαφορετική νότα στην ατμόσφαιρα του καρναβαλιού. 
Ελεύθερος χρόνος για να ανακαλύψουμε την πόλη και να διασκεδάσουμε στους δρόμους και τις ταβέρνες του 
κέντρου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο, αποκριάτικο δείπνο, διανυκτέρευση. 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τους πρόποδες του Ολύμπου και τη Μονή του 
Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, που βρίσκεται σε υψόμετρο 900μ. και έχει πανοραμική θέα στον Θερμαϊκό. 
Στάση και επίσκεψη στη μονή. Επόμενη στάση στο Λιτόχωρο και κατόπιν στον Πλαταμώνα, όπου θα παραμείνουμε 
για τα κούλουμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν.  
Τιμή συμμετοχής: 165 ευρώ  
Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό, δείπνο.  



25-27/2/2023                              ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΦΑΡΟΜΑΝΗΤΑ»                             3 ΗΜΕΡΕΣ 
    ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΝΥΔΡΙ – ΒΟΝΙΤΣΑ 

Στα λευκαδίτικα  η λέξη «φαρομανητό» σημαίνει ομαδική θορυβώδη ευθυμία. «Φαρομανητά» 
ονομάζονται και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στη Λευκάδα  με τη 

συμμετοχή της Φιλαρμονικής του νησιού,  μαζορέτες, άρματα, βεγγαλικά, κλόουν και καρναβαλιστές οι 
οποίοι σκορπούν το κέφι σε μικρούς και μεγάλους με μπρίο καθαρά επτανησιακό! 

25/2/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:00 για το νησάκι του Αιτωλικού με ενδιάμεση στάση  καθοδόν. Άφιξη 
στη «νερένια πόλη» ή τη «μικρή Βενετία» του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπως ονομάζεται, καθώς βρίσκεται στη 
μέση της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου. Η φυσική ομορφιά και η ιστορία του Αιτωλικού το καθιστούν 
πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στην πόλη και τα αξιοθέατα, τις ιστορικές 
εκκλησίες των Ταξιαρχών, με τον τάφο της κυρά-Βασιλικής στην αυλή, και της Κοίμησης της Θεοτόκου,  όπου 
δικάστηκε ο Καραϊσκάκης το 1824 από τους αντιπάλους του. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω της Ιονίας Οδού 
με προορισμό  τον Αστακό, όπου θα παραμείνουμε για μεσημεριανό στα παραλιακά ταβερνάκια. Μετά το φαγητό 
αναχωρούμε για την Πρέβεζα. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι μία από τις ωραιότερες της Ελλάδας, 
βλέποντας στα αριστερά μας, καταμεσής στο Ιόνιο Πέλαγος, τα νησάκια Καστό, Κάλαμο, τα Πριγκηπονήσια, τη 

Μαδουρή, τη Σπάρτη, το Σκορπιό, το Σκορπίδι και το Μεγανήσι. Το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας, 
τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
26/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Λευκάδα. Πρώτη στάση στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας της Φανερωμένης, προστάτιδας και πολιούχου του νησιού. Η θέα από το σημείο είναι καταπληκτική. 
Επόμενος σταθμός το κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα παραμείνουμε για καφέ ή γεύμα, και κατόπιν η πόλη της 
Λευκάδας, για να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, το αποκορύφωμα των «φαρομανητών»! 
Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πρέβεζα, όπου θε έχουμε δείπνο, διανυκτέρευση. 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη Βόνιτσα, όπου κάθε χρόνο την 
Καθαρά Δευτέρα εκτός από τα παραδοσιακά κούλουμα, που γίνονται στην παραλία, αναβιώνει το έθιμο του 
«Γληγοράκη», ένα αυτοσχέδιο σατιρικό δρώμενο με κεντρικό ήρωα τον Γληγοράκι τον ψαρά που αρνήθηκε τη 
θάλασσα για να βρει την τύχη του στη στεριά! Παραμονή στην πόλη για τις εκδηλώσεις και για το γεύμα μας. Το 
βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  
Τιμή συμμετοχής: 155 ευρώ 
Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό, δείπνο.  
 
26-27/2/2023                                                         «ΣΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΤΟ ΓΑΜΟ!»                                                   2 ΗΜΕΡΕΣ 

          ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ 
Σύμφωνα με το θρύλο, ο Ιωάννης Κουτρούλης ήταν ιππότης και ζούσε στη Μεθώνη την περίοδο της 

Ενετοκρατίας. Το όνομά του έμεινε στην ιστορία χάρη στον έρωτά του για μια παντρεμένη γυναίκα, η 
οποία εγκατέλειψε τον σύζυγό της και πήγε να μείνει μαζί του, χωρίς όμως να μπορεί να τον παντρευτεί. 
Δεκαεφτά ολόκληρα χρόνια οι δύο ερωτευμένοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να νομιμοποιήσουν τη 

σχέση τους. Όταν τελικά τα κατάφεραν, ύστερα από τόσα χρόνια και τόσο σούσουρο που είχε προκαλέσει 
για την εποχή το παράνομο ειδύλλιο, ακολούθησε γλέντι τρικούβερτο! 

26/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ: Αναχώρηση στις 08:30 για Αρτεμίσιο, στάση. Συνεχίζουμε για την όμορφη 
πόλη της Καλαμάτας, όπου θα επισκεφθούμε το Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, θα παρακολουθήσουμε την 
παρέλαση του καρναβαλιού και θα παραμείνουμε για μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα θα συνεχίσουμε για την 
Πύλο, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το κάστρο της Πύλου και το πρόσφατα 
ανακαινισμένο μουσείο. Από εκεί θα συνεχίσουμε για τη Μεθώνη, όπου κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα γίνεται 
του «Κουτρούλη ο γάμος»! Το έθιμο αναβιώνει εδώ και έξι αιώνες στην πλατεία της παραλίας με ζωντανή μουσική, 
χορό, πειράγματα και σαρακοστιανά κεράσματα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Τιμή συμμετοχής: 85 ευρώ 
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό. 

 
26-27/2/2023                                                 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                             2 ΗΜΕΡΕΣ 

            ΣΠΑΡΤΗ – ΚΡΟΚΕΕΣ –  ΜΥΣΤΡΑΣ –  ΓΥΘΕΙΟ  
Το μεγαλύτερο καρναβάλι της Λακωνίας και ένα από τα παλαιότερα της Πελοποννήσου, το Καρναβάλι των 

Κροκεών προσελκύει κάθε χρόνο μικρούς και μεγάλους που συμμετέχουν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις και 
στην παρέλαση του βασιλιά Καρνάβαλου, με χορό, τραγούδια, κεράσματα και κρασί!  



26/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ: Αναχώρηση στις 08:00 για τον Μυστρά, με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο 
για καφέ. Άφιξη στην επιβλητική καστροπολιτεία, έδρα του Δεσποτάτου του Μορέως και μία από τις 
σημαντικότερες υστεροβυζαντινές πόλεις (έξοδα ατομικά). Το κάστρο κτίστηκε το 1249 από τον φράγκο πρίγκιπα 
Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο στην κορυφή του ομώνυμου λόφου και δεσπόζει στην κοιλάδα του Ευρώτα. Πιθανό 
γεύμα στην περιοχή. Συνεχίζουμε για τις Κροκεές, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα από τα παλαιότερα 
καρναβάλια της Πελοποννήσου, και κατόπιν για τη Σπάρτη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: Mετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το μοναδικό Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού 
Λαδιού στη Σπάρτη, όπου θα μάθουμε για την ιστορία της ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο από τους 
προϊστορικούς  χρόνους έως τις μέρες μας. Επόμενος σταθμός το γραφικό Γύθειο, χτισμένο αμφιθεατρικά στις 
εκβολές του ποταμού Ευρώτα,  όπου θα παραμείνουμε για τα κούλουμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.  
Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ  
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό.  

 
26/2/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ                               ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ                                                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  
Το πρωί της Κυριακής η στάχτη από τα πουρνάρια που κάηκαν στα Χέι, τις παραδοσιακές φωτιές που ανάβουν 
τις Απόκριες στην Αμφίκλεια,  αποτελούν τη βάση για να στηθεί το ατέλειωτο κοντοσούβλι γίγας. Περισσότερα 

από 800 κιλά νόστιμου κρέατος σιγοψήνονται για χάρη των επισκεπτών της Αμφίκλειας, κέρασμα μαζί με 
άφθονο κρασί και χειροποίητες τοπικές πίτες. 

Αναχώρηση στις 08:00 για Αμφίκλεια, με ενδιάμεση στάση στον Oρχομενό για καφέ. Χτισμένη στους πρόποδες 
του Παρνασσού, η γραφική κωμόπολη προσελκύει  τους λάτρεις των ορεινών τοπίων, χάρη στον παραδοσιακό 
οικισμό με τα πέτρινα σπίτια, τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, τις βρύσες και τις όμορφες πλατείες. Όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος, το θρυλικό κοντοσούβλι γίγας ψήνεται στο κέντρο της πόλης μέσω παραδοσιακών χορών 
και αποκριάτικων εκδηλώσεων. Φυσικά, δεν λείπει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με σατιρικά τραγούδια, 
χορογραφίες από τα σχολεία, άρματα και ομάδες πεζών μεταμφιεσμένων. Αφού χορτάσουμε από εικόνες και 
γεύσεις, θα γλεντήσουμε και θα χορέψουμε με την ψυχή μας στην πλατεία της Αμφίκλειας με ζωντανή 
παραδοσιακή μουσική. Το απόγευμα, επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.  
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 

 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ         «ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ»                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

     ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΙΤΕΑ 
Αναχώρηση στις 08:00 για Γαλαξίδι, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό για καφέ. Αφού περάσουμε τη γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου, φθάνουμε στην όμορφη Ναύπακτο, με τους δύο γραφικούς πύργους στην είσοδο του λιμανιού, και 
κατόπιν στο Γαλαξίδι, όπου θα γιορτάσουμε τα κούλουμα. Στην κεντρική πλατεία της παραλίας του Γαλαξιδίου, 
την Πλατεία Μάμα, η γιορτή έχει αρχίσει από τις 11:00 με μουσική και σαρακοστιανά κεράσματα, ενώ 
κορυφώνεται στην προβλήτα του λιμανιού με τα «αλευρομουντζουρώματα», το έθιμο του αλευροπόλεμου που 
αναβιώνει κάθε χρόνο τις Απόκριες. Ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις, να 
διασκεδάσουμε και να φάμε. Επόμενος σταθμός η Ιτέα, όπου θα παραμείνουμε για καφέ, και από εκεί 
επιστρέφουμε στην Αθήνα περνώντας από την παραδοσιακή Δεσφίνα, το Δίστομο, τη Λιβαδειά, τον Ορχομενό και 
το Κάστρο, με ενδιάμεσες στάσεις.  
Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ 

 
27/2/2023 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ             «ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ» – ΠΛΑΤΑΙΕΣ – ΘΗΒΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Βοιωτία με ενδιάμεση στάση για καφέ. Άφιξη στις Πλαταιές, όπου θα απολαύσουμε 
τα εξαιρετικά κούλουμα που διοργανώνει ο Δήμος με φασολάδα και πολλές λιχουδιές. Επόμενος σταθμός η Θήβα, 
όπου είμαστε όλοι καλεσμένοι στον Βλάχικο γάμο! Το λαϊκό έθιμο που αναβιώνει εδώ και 150 χρόνια στην 
επτάπυλη Θήβα, κατάλοιπο της πανάρχαιας οργιαστικής λατρείας του θεού Διονύσου.  Ομαδικό γλέντι, οινοποσία, 
ασταμάτητος χορός, σάτιρα, πειράγματα είναι μερικά μόνο από τα δρώμενα του εθίμου που κορυφώνεται την 
Καθαρά Δευτέρα με την πομπή και την τελετή του γάμου. Κι ενώ το γλέντι για τους ντόπιους συνεχίζεται ως τα 
χαράματα της Τρίτης, εμείς θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής το απόγευμα για να φθάσουμε στην Αθήνα το 
βραδάκι.   
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 


