
 

 

Ναύπλιο  

 

 

 

 

Το Ναύπλιο ή αλλιώς γνωστό κι ως Ανάπλι, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού 

κράτους από το 1823 έως το 1834 και αποτελεί μια γοητευτική, φιλόξενη και από τις πιο 

όμορφες πόλεις της αργολικής γης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Σύμφωνα με τη 

μυθολογία, στην τοποθεσία της σημερινής πόλης ίδρυσε ο Ναύπλιος, ο γιος του Ποσειδώνα 

και της Δαναΐδας Ανυμώνης. τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη και 

αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της πόλης.  

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Το Ναύπλιο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των κατοίκων της Αττικής, 

αλλά και της Πελοποννήσου χάρης κυρίως της ευνοϊκής του τοποθεσίας. Μπορεί να 

φημίζεται κυρίως για το Μπούρτζι και το Παλαμήδι, ωστόσο κρύβει κι άλλους θησαυρούς 

που το κατατάσσουν και στους πιο αγαπημένους προορισμούς, είτε για πολυήμερες 

διακοπές, είτε για κάποια εξόρμηση το σαββατοκύριακο ακόμη και για μια μονοήμερη 

εκδρομή όλες τις εποχές του χρόνου.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 6 7 9 9 14 19 23 23 20 13 10 5 

Μεγ(°C) 13 15 18 23 26 31 33 33 29 22 19 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε το θέατρο της Επιδαύρου 

 Ανεβείτε τα 999 σκαλιά και θαυμάστε τη μαγευτική θέα από το Παλαμήδι 

 Περπατήστε στην πλατεία Συντάγματος 

 Μεταβείτε στο Μπούρτζι 

 Απολαύστε τη βόλτα σας στην Αρβανιτιά 

 Επισκεφτείτε τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Αργολίδας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 27€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Παλαμήδι 
 

Ένα υπέροχο οχυρό που κατασκευάστηκε με σκοπό να 

αποτελέσει αμυντικό στήριγμα της πόλης, το οποίο διαθέτει 

ισχυρό τείχος και οκτώ προμαχώνες, ένας από τους 

οποίους χρησιμοποιήθηκε κι ως φυλακή του ήρωα της 

Επανάστασης  Κολοκοτρώνη. Σήμερα στην κορυφή του 

διατηρείται το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, καθώς και το 

φρούριο είναι επισκέψιμο για όσους επιθυμούν να το δουν 

και να θαυμάσουν τις οχυρώσεις του αλλά και την 

καταπληκτική θέα που προσφέρει. Μπορείτε να ανεβείτε  

από τον αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, είτε να επιλέξετε να ανεβείτε 

τα 999 σκαλιά του.  
 

 

 

 



2. Μπούρτζι 
 

Άλλο ένα σημαντικό φρούριο του Ναυπλίου, το οποίο 

χτίστηκε το 1473 πάνω στο νησάκι των Αγ. Θεοδώρων, το 

οποίο μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους 

Τούρκους, χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Υπήρξε η πρώτη 

φυλακή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από όπου έπειτα 

μεταφέρθηκε στο Παλαμήδι. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε 

ως κατοικία φυλάκων και δημίων, ενώ μετατράπηκε και σε 

ξενοδοχείο μέχρι τη δεκαετία του 1960. Το όνομά του το 

πήρε από την τουρκική λέξη μπούρτζι που σημαίνει 

φρούριο.  Σήμερα αποτελεί τουριστικό προορισμό στον οποίο φτάνει κανείς εύκολα με 

καραβάκι από το λιμάνι της πόλης. Τα καλοκαίρια οργανώνονται μουσικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις  με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, ενώ το χειμώνα δεν είναι επισκέψιμο. 
 

 

 

3. Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου  

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στην Πλατεία 

Συντάγματος και αποτελεί ένα διώροφο κτίριο του 1713, το 

οποίο χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη του ενετικού 

στόλου. Υπάρχουν εκθέματα από ανασκαφές ολόκληρης 

της Αργολίδας, από την παλαιολιθική εποχή ως την 

ύστερη αρχαιότητα, φιλοξενεί νεολιθικά αγγεία και 

τοιχογραφίες από τις Μυκήνες και την Τίρυνθα. Από τα 

σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι η χάλκινη 

πανοπλία του 15ου αιώνα π.Χ. από τα Δενδρά, ο 

αμφοροειδής κρατήρας από τη Ναυπλία του 13ου αιώνα π.Χ. και ένα πήλινο προσωπείο από 

την Τίρυνθα του 7ου αι. π.Χ. 

 

 

 

4. Το Λιοντάρι των Βαυαρών  
 

 

Βρίσκεται στην πλατεία Πρόνοιας και σύμφωνα με την 

ιστορία το γλυπτό το σκάλισε στο βράχο ο Σίγκελ το 1840-

41,  μετά από την επιθυμία του πατέρα του Όθωνα, προς 

τιμήν των στρατιωτών της ακολουθίας του βασιλιά που 

πέθαναν στο Ναύπλιο. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Πλατεία Συντάγματος  

 
 

Πλατεία Συντάγματος ή πλατεία Πλατάνου ή απλώς 

Πλάτανος με αφορμή τον πλάτανο που καταλάμβανε 

άλλοτε το μέσο της. Τη συναντάμε στο κέντρο του 

Ναυπλίου και πρόκειται για μια πλατεία περιτριγυρισμένη 

από όμορφα καφέ και γραφικές ταβέρνες γεμάτες τις 

τοπικές νοστιμιές της περιοχής.  

 

 

 

 

6. Βουλευτικό  

 
Ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της πόλης, το οποίο 

βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος. Αρχικά ήταν τουρκικό 

τζαμί χτισμένο περί τα τέλη του 18ου αιώνα και πρόκειται για 

ένα χαρακτηριστικό τζαμί της οθωμανικής αρχιτεκτονικής 

με τις βαριές αναλογίες και τον ογκώδη τρούλο του. Μετά 

την απελευθέρωση το κτίριο επισκευάστηκε και το 

Σεπτέμβριο του 1825 λειτούργησε σ’ αυτό η πρώτη βουλή 

των Ελλήνων. Σήμερα, το Bουλευτικό έχει αναπαλαιωθεί 

από το Yπουργείο Πολιτισμού και λειτουργεί ως 

συνεδριακός χώρος, όπου εκτός από συνέδρια, πραγματοποιούνται και  άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

 

 

 

7. Δημοτική Βιβλιοθήκη «Παλαμήδης» 
 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ιδρύθηκε  το 1951  από τον 

ομώνυμο Προοδευτικό Σύλλογο και στεγάζεται στο κέντρο 

του Ναυπλίου στο νεοκλασικό κτίριο του παλιού 

παρθεναγωγείου. Σήμερα φιλοξενεί διάφορα έργα 

σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών, αρχείο νέων τοπικών 

εφημερίδων, καθώς και κάποιων παλιών. Στη Βιβλιοθήκη 

θα βρείτε ακόμα και σύγχρονες εκδόσεις περιοδικών, 

σχολικά βοηθήματα και εκατοντάδες τίτλους βιβλίων που 

αφορούν την τοπική θεματολογία. Επιπλέον, στις 

αίθουσές της πραγματοποιούνται  συχνά διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, διαγωνισμοί, 

συμπόσια, εκθέσεις ζωγραφικής αλλά και γλυπτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Θέατρο Επιδαύρου  

 
Βρίσκεται στην περιοχή της σημερινής πόλης του 

Λυγουριού στην Πελοπόννησο περίπου 30 χλμ. από την 

πόλη του Ναυπλίου. Η Επίδαυρος είναι από τους πιο 

σημαντικούς αρχαίους τόπους λατρείας του θεού 

Ασκληπιού. Πρόκειται για ένα υπέροχο θέατρο 

χωρητικότητας 13.000 θεατών, το οποίο έχτισε το 340π.Χ. ο 

αρχαίος αρχιτέκτονας Πολύκρειτος και φημίζεται τόσο για 

τις σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις του, όσο και για την 

θαυμάσια ακουστική του.  

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Πεζοπορία 

 

Το Ναύπλιο αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους 

αγαπούν την πεζοπορία. Αρχαία μονοπάτια μέσα από 

αρχαιολογικά μνημεία, μονοπάτια πεζοπορίας με θέα τα 

γαλάζια νερά του Αργολικού κόλπου αφενός και τα 

φρούρια της πόλης αφετέρου, δίνουν την ευκαιρία σε κάθε 

πεζοπόρο να γνωρίσει όλο το φάσμα του ελληνικού 

τοπίου και της ελληνικής ιστορίας, θαυμάζοντας και τον 

πλούτο της ελληνικής φύσης. Μια από τις πιο φημισμένες 

διαδρομές είναι ο γύρος της Ακροναυπλίας μέχρι την 

Αρβανιτιά. 

 

 

2) Θαλάσσιο Καγιάκ  

 

Το θαλάσσιο καγιάκ ξεκινάει από το όμορφο λιμάνι του 

Ναυπλίου με προορισμό το παραλιακό μονοπάτι της 

Ακροναυπλίας, δίνοντας σας την ευκαιρία να απολαύσετε 

την υπέροχη θέα του κάστρου, τα φρούρια, τις 

απομακρυσμένες παραλίες τα γραφικά λιμάνια και τα 

καταγάλανα νερά με τη βοήθεια και τη συνοδεία 

ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών.  

 

 

3) Ιππασία 

 

 

Μια συναρπαστική εμπειρία, η οποία θα σας προσφέρει 

υπέροχες στιγμές και εικόνες με μια εκπληκτική βόλτα σε 

αμμώδη παραλία της περιοχής θαυμάζοντας τα γαλάζια 

νερά του Αργολικού κόλπου, τη θέα στο όμορφο Ναύπλιο 

αλλά και τα φρούρια του. 

 



4) Ποδηλασία  

 

Η ποδηλασία είναι μια εξαιρετικά διασκεδαστική 

δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες. Μπορείτε με μια 

χαλαρωτική βόλτα με ποδήλατο, να δείτε και να 

εξερευνήσετε τους θησαυρούς του Ναυπλίου, αλλά και 

των ευρύτερων περιοχών, είτε επιθυμείτε μέσα στην πόλη, 

είτε ανάμεσα στη φύση.  

  

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Γκιόσα 

 

Γκιόσα ονομάζεται η μεγάλη σε ηλικία προβατίνα ή γίδα, η 

οποία δε γεννά πια. Πρόκειται, λοιπόν, για κρέας 

προβατίνας ή γίδας, που ψήνεται χωρίς καθόλου 

μπαχαρικά, σε πετρόχτιστο φούρνο με ξύλα, σφραγισμένο 

με πηλό για πολλές ώρες. Αυτό είναι και το μυστικό της 

επιτυχίας της: το καλό ντόπιο κρέας και το αργό 

παραδοσιακό ψήσιμο. 

 

 

 

 

 Γκόγκες 

 

 Οι γκόγκες ή αλλιώς γκόγκιζες είναι ένα παραδοσιακό, 

χειροποίητο ζυμαρικό της Αργολίδας, το οποίο 

παρασκευάζεται από αλεύρι, νερό και αλάτι και το σχήμα 

τους μοιάζει με κοχύλι. Τα ζυμαρικά αφού βράσουν, 

στραγγίζονται και περιχύνονται πρώτα με τριμμένη τοπική 

μανουρομυζήθρα και στην συνέχεια με καυτό λάδι. Το 

μυστικό βρίσκεται στην μυζήθρα, η οποία ουσιαστικά 

λιώνει με το καυτό λάδι και το ζυμαρικό αποκτά μια 

ιδιαίτερη γεύση.                   

 

 

 

 Μπογάνα  

 

 

Πρόκειται για μια τοπική σπεσιαλιτέ, με αρνάκι γάλακτος 

και ολόκληρες πατάτες, σε γάστρα, η οποία σιγοψήνεται 

για αρκετές ώρες στον ξυλόφουρνο. Συνήθως αποτελεί το 

κυρίως φαγητό σε γάμους, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει 

πως δε μπορείτε να το γευτείτε σε κάθε ταβέρνα.  



 Γουρνοπούλα  

 

 

Η γουρνοπούλα είναι ένα αρκετά δημοφιλές, 

παραδοσιακό φαγητό της Αργολίδας. Πρόκειται για 

γουρούνι στο φούρνο, το οποίο αφού ψηθεί αρκετές 

ώρες, τοποθετείται σε θερμό, γυάλινο θάλαμο και πωλείται 

με το κιλό. Η τραγανή του πέτσα, σε συνδυασμό με το 

κρέας του, το οποίο έχει σιγοψηθεί και ουσιαστικά λιώνει 

στο στόμα, είναι ο απόλυτος μεζές.  

 

 

 

 Ψώνια και Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Όλη η διασκέδαση του Ναυπλίου συγκεντρώνεται στην 

Πλατεία Συντάγματος. Γεμάτη καφετέριες, εστιατόρια, 

μαγαζιά με ρούχα και σουβενίρ, μπορεί να γεμίσει 

ολόκληρη τη μέσα σας. Ωστόσο, τα βράδυ γεμίζει κόσμο 

ο οποίος διασκεδάζει, απολαμβάνοντας το ποτό του. 


