
ΣΙΜΗ 155€

ΠΡΟΥΟΡΑ:140€*
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΠΗ & ΤΛΛΟΓΟΤ

210-2754151



1ε ΗΜΔΡΑ: Πξσηλή αλαρώξεζε θαη κε

ζηάζεηο θαζνδόλ θζάλνπκε ζηελ

Καιακάηα. Πξνζθύλεκα ζηνλ Ιεξό Ναό

ηεο Τπαπαληήο θαη πεξηήγεζε ζην

ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θάησ από ην

Φξάγθηθν Κάζηξν, όπνπ ζα δνύκε ηνλ

Ιεξό Ναό ηωλ Αγίωλ Απνζηόιωλ, ηελ

Μνλή Καινγξηώλ θαη ην Αξραηνινγηθό

κνπζείν.

Γεύκα θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα

ην μελνδνρείν καο πνπ βξίζθεηαη ζηελ

πεξηνρή ηνπ Μαξαζόθακπνπ.

Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Διεύζεξνο

ρξόλνο γηα ζαιάζζην κπάλην. Γείπλν.

Γηαλπθηέξεπζε.

2ε ΗΜΔΡΑ: Μεηά ην πξσηλό επίζθεςε

ζην Παιάηη ηνπ Νέζηνξνο, ην θαιύηεξν

δηαηεξεκέλν Μπθελατθό Αλάθηνξν ηνπ

13νπ π.Χ. αη. επίζεο ζα δνύκε θαη ην

Μνπζείν ζηελ Υώξα Σξηθπιίαο.

Αλαρώξεζε γηα ηελ Πύιν όπνπ ζα

δνύκε ην Νηόθαζηξν, ην Μνπζείν

Δλάιηωλ Αξραηνηήηωλ θαη ην ζπίηη ηνπ

νιπκπηνλίθε Κώζηα Σζηθιεηήξα.

Σπλερίδνπκε γηα Μεζώλε κε ην

βελεηζηάληθν θάζηξν ηεο θαη

θαηαιήγνπκε ζηελ Φνηληθνύληα γηα

κπάλην θαη θαγεηό. Τέινο, θαηαιήγνπκε

ζηελ γξαθηθή Κνξώλε ρηηζκέλε

ακθηζεαηξηθά γύξσ από ην βελεηζηάληθν

θάζηξν πνπ αγλαληεύεη ηνλ κεζζεληαθό

θόιπν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.

Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ

ΦΟΙΝΙΚΟΤΝΣΑ

ΜΕΘΩΝΗ

ΚΑΣΑΚΟΛΟ

ΚΑΛΑΜΑΣΑ



3ε ΗΜΔΡΑ: Μεηά ην πξσηλό

αλαρσξνύκε γηα ηα Λνπηξά Καϊάθα

όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν γηα λα

απνιαύζνπκε κηα βνπηηά ζηα ηακαηηθά

λεξά. Σηε ζπλέρεηα ζα γλσξίζνπκε ηελ

πόιε ηνπ Πύξγνπ θαη αθνύ

πξνζθπλήζνπκε ζηελ Ιεξά Μνλή

θαθηδηάο ηνπ 7νπ αηώλα,

θαηαιήγνπκε ζην Καηάθνιν-

παλέκνξθν ιηκάλη- πνπ δέρεηαη

ηεξάζηην όγθν επηζθεπηώλ από ηα

θξνπαδηεξόπινηα πνπ δέλνπλ εθεί.

Θα έρνπκε ρξόλν λα δνύκε ην

Μνπζείν Αξραίαο Σερλνινγίαο θαη

Οξγάλωλ αιιά θαη γηα λα θάλνπκε

κπάλην ζηα θαηαγάιαλα λεξά ηνπ. Σαο

πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηνπο

πεληαλόζηηκνπο ζαιαζζνκεδέδεο ζηα

παξαζαιάζζηα ηαβεξλάθηα ηεο πόιεο.

Σηελ επηζηξνθή ζα θάλνπκε ζηάζε γηα

θαθέ ζηελ Κππαξηζζία ηελ όκνξθε

πόιε ε νπνία είλαη ρηηζκέλε θάησ από

ην θάζηξν αγλαληεύνληαο ην Ιόλην.

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Βξαδηλό

απνραηξεηηζηήξην γιέληη κε κνπζηθή.

4ε ΗΜΔΡΑ: Μεηά ην πξσηλό

αλαρώξεζε γηα ηνλ παξαδνζηαθό

νηθηζκό ηεο Καξύηαηλαο ρηηζκέλν

ζηελ ζπκβνιή δύν πνηακώλ Λνύζηνπ

θαη Αιθεηνύ. Χξόλνο γηα γλσξηκία κε

ην «Τνιέδν ηεο Διιάδαο». Πηζαλόλ

γεύκα ζηελ Αξθαδηαλή. Γηαζρίδνληαο

ην Μαίλαιν κέζσ ειαηνζθέπαζηεο

δηαδξνκήο πεξλάκε από Υξπζνβίηζη

θαη θάλνπκε ζηάζε ζηελ Σξίπνιε.

Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα.

ΛΟΤΣΡΑ ΚΑΪΑΦΑ

ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΜΟΝΗ ΚΑΦΙΔΙΑ

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ



Π Δ Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Δ Ι

•3 δηαλπθηεξεύζεηο κε εκηδηαηξνθή (ζεξβηξηδόκελν ζην 

μελνδνρείν Artina, ζηνλ Μαξαζόθακπν Μεζζελίαο)

•Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο

•Αξρεγό – ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ 

•Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

•Σειεπηαίν βξάδπ γιέληη κε κνπζηθή (δωληαλή ή DJ)

Γ Δ Ν  Π Δ Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Δ Ι  

•Δίζνδνη ζε Μνπζεία, πήιαηα, θιπ. 

•Αρζνθνξηθά & Φηινδωξήκαηα.

•Φόξνο δηακνλήο.

•Οηηδήπνηε αλαθέξεηαη ωο πξναηξεηηθό. 

Παρακαλοφνται τα Μζλη των  ΚΑΠΗ & των 
υλλόγων που ενδιαφζρονται για την εκδρομή 

να το δηλώςουν ζωσ τζλοσ Ιουλίου 
για να μπορεί να ιςχφςει η τιμή 

(χωρίσ να δώςουν προκαταβολή)

facebook: acropolis travel - www.acropolistravel.gr
e-mail: info@acropolistravel.gr
ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 9 – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  

ΣΗΛ: 210-2754151

http://www.acropolistravel.gr/

