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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ & ΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ 
 

ΜΥΣΤΡΑΣ – ΣΠΑΡΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΓΥΘΕΙΟ  
 

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

... 

1η Μέρα, Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 08:15 για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για 
ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν κτισμένη στην πλαγιά του 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούμε την Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του 
ΒΙΛΕΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής 
προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση - επίσκεψη, καταλήγουμε το απόγευμα στη γραφική 
ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE, δείπνο, παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου, διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα, Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά 
αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα 
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, παρακολούθηση της Αναστάσιμης 
ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

3η Μέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο όμορφο και κοντινό νησάκι της 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570 μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Επιστροφή το μεσημέρι, Πασχαλινό 
γεύμα, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 
 

4η Μέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ. Στη διαδρομή μας θα 
κάνουμε μία ευχάριστη παράκαμψη για να επισκεφθούμε το ΓΥΘΕΙΟ και την πρωτεύουσα της 
Αρκαδίας την ΤΡΙΠΟΛΗ. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με στάση στην περιοχή του Ισθμού, άφιξη το 
βράδυ. 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές – περιηγήσεις με πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA 
MARE στη ΝΕΑΠΟΛΗ, Τρία πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα τη Μ. Παρασκευή, 
Αναστάσιμο δείπνο. Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με μουσική κάλυψη από D.J. Τα εισιτήρια του F/B 
για την Ελαφόνησο, Αρχηγός – συνοδός, Φ.Π.Α., 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. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 1ο παιδί έως 12 ετών σε 3κλινο με extra bed 

*210 €  
(early booking) 

*270 €  
(early booking) 195 € 

225 € 285 € 

*Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3. 
(και για περιορισμένο αριθμό θέσεων) 

https://www.thiamistours.gr/#question1

