
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ … ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
 

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΠΑΤΡΑ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

 
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2020        -        3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
1Η μέρα: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή του Αρτεμισίου για καφέ και 
συνεχίζουμε για την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις αρχαιότητες 
της Αρχαίας Μαντινείας και χτίστηκε το 1972. Η εκκλησία αποτελεί ιδιοκτησία του Μαντινειακού 
Συνδέσμου, βρίσκεται μέσα στην αρχαία πόλη και ολοκληρώθηκε εξωτερικά το 1973. Ξεχωρίζει για την 
πρωτότυπη αρχιτεκτονική της που είναι κράμα διάφορων ρυθμών, από την παραδοσιακή ελληνική 
αρχιτεκτονική μέχρι τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, όπως και τον αγιογραφικό της διάκοσμο που 
παραπέμπει στην κλασική αρχαιότητα. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ, που 
ξεχωρίζει για την ομορφιά και την ιστορία του. Ο πλούσιος εσωτερικός φυσικός διάκοσμος από 
πολύχρωμους σταλαγμίτες και σταλακτίτες εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Είχε δηλώσει την παρουσία 
του από το 1887 όταν πρώτος το είχε επισκεφτεί ο Γάλλος αρχαιολόγος Γουσταύος Φουζέρ που έκανε 
ανασκαφές στην Αρχαία Μαντινεία. Λίγο αργότερα στην ορεινή ΒΥΤΙΝΑ θα γευματίσουμε προαιρετικά. Η 
πανέμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται και περνά από τα ΛΑΓΚΑΔΙΑ για να καταλήξουμε το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. Τακτοποίηση, περίπατοι γνωριμίας, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και το ΜΟΥΣΕΙΟ της Αρχαίας 
Ολυμπίας, ενώ αμέσως μετά θα φθάσουμε στην πόλη της ΠΑΤΡΑΣ για τη μεγαλύτερη αποκριάτικη 
εκδήλωση στην Ελλάδα, που μετρά 180 χρόνια ιστορίας, για να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη 
φαντασμαγορική παρέλαση, με πολλά άρματα και πληρώματα με ξεχωριστά θέματα από την 
επικαιρότητα όπου κυριαρχεί ο αυθορμητισμός, ο αυτοσχεδιασμός και η πηγαία έμπνευση. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στην Αρχαία Ολυμπία, για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα από μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα διαδρομή, που 
περνά από τα ΚΡΕΣΤΕΝΑ, την ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ και το ΛΟΥΣΙΟ ΠΟΤΑΜΟ. Νωρίς το μεσημέρι θα 
καταλήξουμε στην περιοχή της ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε με 
ενδιάμεση στάση, για να φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα. 

 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

OLYMPIA PALACE 4* 135 € 120 € 165 € 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο 4* OLYMPIA PALACE στην Αρχαία Ολυμπία, 2 πρωινά, 2 δείπνα, Αρχηγός – Συνοδός, 
ΦΠΑ, Φόρος διαμονής 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά 
επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 


