
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ • ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 4 ΜΑΪΟΥ (5 Μέρες / 4 Βράδια) 
 

Πτήσεις:  

Λάρνακα – Αθήνα 15:50 – 16;40 

Αθήνα – Λάρνακα 17:40 – 19:20 

 

Τιμές ανά άτομο: 

Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

€445 €435 €500 €400 

*Όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ θα έχουν 8% έκπτωση στις πιο πάνω τιμές 

 

1η Μέρα 30/04: Λάρνακα – Αθήνα – Τρίπολη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας για την πτήση μας για την Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση 

στο λεωφορείο και αναχώρηση με πρώτο σταθμό τον Ισθμό της Κορίνθου. Συνεχίζουμε για 

την πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, την Τρίπολη, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. 

Άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος για 

περιήγηση  στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα 01/05: Λιμποβίτσι – Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Βυτίνα 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για στο Λιμποβίτσι όπου θα δούμε το αναστηλωμένο σπίτι 

των Κολοκοτρωναίων που λειτουργεί ως Μουσείο και την Μονή Παναγίας Αρκουδορέματος. 

Την εικόνα της Παναγίας προσκύνησε εδώ ο Θ. Κολοκοτρώνης, ζητώντας την  βοήθεια της 

για αίσια έκβαση της Επανάστασης για Απελευθέρωση. Συνεχίζουμε για τη Στεμνίτσα με τα 

φημισμένα μυγδαλάτα της, τα επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα και τα πέτρινα 

καλντερίμια. Η σχολή αργυροχρυσοχοΐας, που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο, 

συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη. Μπορείτε να αγοράσετε χειροποίητα κοσμήματα αλλά και 

αντίγραφα σπάνιων νομισμάτων. Η Δημητσάνα δεν είναι μακρυά. Θα δούμε το πατρικό σπίτι 

του παλαιών Πατρών Γερμανού, το σπίτι του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ (το οποίο 

λειτουργεί σαν εκκλησιαστικό μουσείο), τη Σχολή Δημητσάνας που χάρισε στον Αγώνα 

χιλιάδες βιβλία για την κατασκευή φυσιγγίων (όπως μαρτυρεί στα απομνημονεύματά του ο 

Κολοκοτρώνης), το Μουσείο Υδροκίνησης και τους μπαρουτόμυλους που λειτουργούσαν 

στις πηγές του Αϊ-Γιάννη. Καταλήγουμε στη Βυτίνα, το ‘πετράδι’ του όρους Μαινάλου, 

Καταπράσινη και γραφική είναι πασίγνωστος ορεινός τόπος διακοπών, εδώ και πολλά 

χρόνια κρατά τα πρωτεία στην τουριστική κίνηση της Αρκαδίας. Στον απελευθερωτικό αγώνα 

του 1821 υπήρξε κέντρο ανεφοδιασμού, με αποτέλεσμα να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

διάρκεια του πολέμου με συνέπεια να πυρποληθεί επτά φορές από τον Ιμπραήμ. Επιστροφή 

το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα 02/05: Σπάρτη – Μυστράς – Γύθειο – Αρεόπολη – Δυρός                                               

Πρόγευμα και ξεκινούμε προς νότια με πρώτο σταθμό την Σπάρτη. Βόλτα στην τεράστα 

πλατεία με το μνημείο του βασιλιά Λεωνίδα. Συνεχίζουμε με περιήγηση στην επιβλητική 

καστροπολιτεία του Μυστρά χτισμένη στις πλαγιές του Ταυγέτου όπου δεσπόζει το παλάτι του 

Μαρμαρωμένου Βασιλιά και βυζαντινοί ναοί. Σε έναν από αυτούς εκκλησιάσθηκε ο 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγο στο 1449 προτού ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι του στην 

Κωνσταντινούπολη η οποία τέσσερα χρόνια αργότερα εάλω από τους Τούρκους.   

Προχωρώντας προς την Μάνη φτάνουμε   στην Αρεόπολη όπου θα επισκεφθούμε με μικρές 

βάρκες το μοναδικό λημναίο Σπήλαιο του Διρού μήκους 3100 μέτρων, με πανέμορφους  

σταλακτίκτες και σταλακμίτες. Συνεχίζουμε για το γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο για 

χαλάρωση. Επιστροφή στην Τρίπολη. Διανυκτέρευση. 

 

4η Μέρα 03/05: Αγία Θεοδώρα – Καλαμάτα 

Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε στο νομό Μεσσηνίας. Πρώτη μας στάση στο χωριό Βάστα, 

όπου θα επισκεφθούμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, το οποίο αποτελεί μοναδικό 

φαινόμενο και είναι από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα της Αρκαδίας. Δεκαεφτά πελώρια δένδρα 

είναι φυτρωμένα πάνω στη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα νερά ενός 



κεφαλαριού. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη γραφική Καλαμάτα, δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Πελοποννήσου. Μερικά από τα αξιοθέατα της είναι το Φράγκικο κάστρο, ο 

μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος που βρίσκεται στην 

καρδιά του ιστορικού κέντρου της – δημιουργήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1860 και 

εγκαινιάστηκε στις 19 Αυγούστου του 1873 από τον αρχιεπίσκοπο Μεσσηνίας Προκόπιο 

Γεωργιάδη –, το γυναικείο μοναστήρι των Καλογραίων (των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης) 

όπου χαρακτηριστικό της είναι η παραγωγή υπέροχων υφαντών από τις μοναχές, το 

αρχαιολογικό μουσείο Μπενάκη, το μουσείο παραδοσιακής ενδυμασίας του Λυκείου 

Ελληνίδων και η Βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην 

Τρίπολη. Διανυκτέρευση. 

 

5η Μέρα 04/05: Ναύπλιο – Λουτράκι – Ι.Μ Οσίου Παταπίου – Αθήνα – Λάρνακα 

Μετά το πρόγευμα αφήνουμε την Τρίπολη. Πρώτη μας στάση στο πανέμορφο Ναύπλιο, 

πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας. Περιήγηση στα μεγαλoπρεπή αξιοθέατα, όπως 

το φρούριο του Παλαμηδίου του 1687, τη φυλακή του Κολοκοτρώνη, το Βενετσιάνικο  

φρούριο Μπούρτζι πάνω στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, την  Πλατεία Συντάγματος, τη 

Βουλή, τα γύρω ιστορικά κτήρια  και τον επιβλητικό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου 

του 1500. Ακολούθως διαπερνώντας τον Ισθμό της Κορίνθου κατευθυνόμαστε στο Λουτράκι, 

δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του νομού Κορινθίας και φημισμένο για τις πηγές φυσικού 

μεταλλικού και ιαματικού νερού. Είναι απλωμένο στην ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου 

και πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα Γεράνεια όρη. Θα επισκεφθούμε για προσκύνημα την 

Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου. Η μονή βρίσκεται σε κτηριακό συγκρότημα, που αποτελεί 

επέκταση του αρχαίου ασκητηρίου του 12ου αιώνα. Η θέα και η φυσική και πνευματική της 

ομορφιά ανταμείβει τον προσκυνητή – επισκέπτη. Σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι 

με σπουδαίο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, όπως η λειτουργία γηροκομείου γυναικών. 

Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αθήνα και στο αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ και το 

ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις από την 

πενταήμερη διαμονή μας. 

 

Στις τιμές περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με πτήσεις των Κυπριακών 

Αερογραμμών. 

 Φόροι αεροδρομίων. 

 1 αποσκευή 10 κιλά διαστάσεων ως 203 εκ. και 1 χειραποσκευή 35x20x20. 

 4 διανυκτερεύσεις στην Τρίπολη στο Tripolis City hotel 3* με πρόγευμα. 

 Όλες οι μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις βάσει του προγράμματος με κλιματιζόμενο 

λεωφορείο. 

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

 Είσοδοι (όπου απαιτούνται) στις εκδρομές. 

 Βάρκες όπου απαιτούνται (Μπούρτζι & σπήλαια Δυρού). 

 Αποσκευή 23 κιλά με επιβάρυνση €60. 

 Νέος φόρος διανυκτέρευσης: ξενοδοχεία 3* €1.50 ανά δωμάτιο ανά μέρα. 

 

 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 7777 1717 


