
  

 

πάρτη – Μονεμβασιά – Κύθηρα   

 

 

 

Η Πελοπόννησος κρύβει αρκετούς θησαυρούς, ένας από τους οποίους είναι και η Λακωνική 

Σπάρτη. Η πρωτεύουσα, λοιπόν, του Νομού Λακωνίας αποτελεί μια όμορφη πόλη, με ένα 

σπουδαίο νεοκλασικό και ιστορικό παρελθόν, το οποίο κάνει αισθητή την παρουσία του 

ομορφαίνοντας τις βόλτες σας και τη διαμονή σας στην περιοχή. Ελάχιστη ώρα νοτιότερα 

της Σπάρτης, βρίσκεται μια από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές καστροπολιτείες στην 

Ελλάδα, η Μονεμβασιά. Δεκάδες εκκλησίες, αρχοντικά πλούσιων εμπόρων και υπέροχα 

καλντερίμια διατηρούνται σε καλή κατάσταση, διαφυλάσσοντας ατόφια την ατμόσφαιρα 

αυτού του οικισμού, που από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι το 19ο αιώνα διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, ελάχιστα χιλιόμετρα από την 

Μονεμβασιά αποδράστε στη Νεάπολη Λακωνίας και μεταβείτε απέναντι στο υπέροχο νησί 

των Κυθήρων, γνωστό κι ως Τσιρίλο, ένα υπέροχο, σοφιστικέ με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 

χρώμα και ένα περιβάλλον χαλάρωσης, ανέμελης καλοκαιρινής κομψότητας, επαφής με τη 

φύση και σπουδαίας ιστορίας. 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Τόσο η Σπάρτη, όσο η Μονεμβασιά αλλά και το νησί των Κυθήρων είναι εξίσου πανέμορφες 

περιοχές με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και σπουδαία ιστορία η καθεμία ξεχωριστά. 

Απολαύστε τις χαλαρές σας βόλτες περπατώντας στα καλοδιατηρημένα παραδοσιακά 

καλντερίμια, αλλά και στα γραφικά στενά και αναμειχθείτε με τους ντόπιους να νιώσετε τη 

ζεστασιά της φιλοξενίας. Η κατάλληλη περίοδος για να πάτε είναι την άνοιξη και το καλοκαίρι, 

όπου εκτός από τα παραπάνω μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε και τις βουτιές 

σας στις μαγευτικές παραλίες.  

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

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

Ελαχ(°C) 9 10 11 12 14 20 22 23 22 19 11 8 

Μεγ(°C) 18 18 19 23 26 31 33 34 30 25 19 17 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Περπατήστε στα υπέροχα γραφικά στενά με τα καλοδιατηρημένα καλντερίμια 

 Επισκεφτείτε τα Μουσεία  

 Γνωρίστε τη ξεχωριστή ιστορία της κάθε περιοχής 

 Αποδράστε στις παραλίες 

 Ανεβείτε στην Μονή της Αγ. Σοφίας και θαυμάστε την πανοραμική θέα 

 Επισκεφτείτε τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Σπάρτη, Μονεμβασιά (Ν. Λακωνίας) & Κύθηρα (Ν. Πειραιώς)  
 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος (Σπάρτη, Μονεμβασιά) & Επτάνησα 

(Κύθηρα) 

 Απόσταση από Αθήνα: 2 ½ ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Νεάπολη – Κύθηρα 3€ καθημερινά εκτός από Τετάρτη, 

απόσταση 1 ώρα 

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 47€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο της πάρτης  
 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης αποτελεί το πρώτο 

ελληνικό μουσείο, το οποίο χτίστηκε σε επαρχιακή πόλη. 

Στεγάζεται σ’ ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο με κήπο 

που το διακοσμούν αγάλματα της αρχαιότητας. Θαυμάστε 

τα σπάνια εκθέματα από τα αρχαία και τα ρωμαϊκά 

χρόνια., μέσα στα οποία περιλαμβάνονται γλυπτά, 

τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων, κεραμικά, ενεπίγραφες 

στήλες, ειδώλια και αναθηματικές πήλινες μάσκες. Το 

κορυφαίο έκθεμα που αξίζει οπωσδήποτε να δείτε είναι η 

προτομή του Σπαρτιάτη πολεμιστή του επονομαζόμενου Λεωνίδα.     
 

 

 

 

 

 



2. Μυστράς 
 

Ο Μυστράς είναι μια Βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου 

και απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Η ιστορία 

της αρχίζει από τα μέσα του 13ου αιώνα, όταν κατακτήθηκε 

η Πελοπόννησος από τους Φράγκους, τότε το 1249 ο 

Γουλιέλμος Β’ Βιλλαρδουίνος έκτισε το κάστρο του στην 

κορυφή. Ένας ψηλός, λοιπόν απόκρημνος λόφος, με 

εντυπωσιακά και καλοδιατηρημένες κτίσματα, βυζαντινές 

εκκλησίες, αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφύρια και φυσικά το 

κάστρο.  

 

 

3. Μουσείο ελιάς και Ελληνικού λαδιού  

 
Ένα πανέμορφο, ενδιαφέρον και καλοστημένο μουσείο, το 

οποίο αποτελεί μέλος του δικτύου μουσείων του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Παρουσιάζεται η 

ιστορία της ελιάς και του λαδιού από την αρχαιότητα, αλλά 

και η σημασία τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Θα δείτε 

επίσης και την εξέλιξη των ελαιοτριβείων στη χώρα μέσα 

από εκθέματα  

 

 

 

 

4. Σάφος και άγαλμα του Λεωνίδα   
 

Ο τάφος του Λεωνίδα, χρονολογείται από τον 5ο αιώνα 

π.Χ και αποτελεί το μοναδικό μνημείο της Αρχαίας Αγοράς 

που σώζεται έως σήμερα. Συνεχίζοντας βόρεια θα 

συναντήσετε το σήμα κατατεθέν της Σπάρτης, το άγαλμα 

του, το οποίο στέκει αγέρωχο μπροστά από το δημοτικό 

στάδιο, στον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης, την 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το μεγαλειώδες κι επιβλητικό 

άγαλμα του βασιλιά της Σπάρτης, τοποθετήθηκε εκεί το 

1969. 
 
  

 

 

5. Άνω Πόλη και ο Ναός της Αγίας οφίας  

 
Αξίζει να ανηφορίσετε προς την ολάνθιστη Άνω Πόλη, η 

οποία σήμερα είναι ακατοίκητη και όπου μπορείτε να δείτε 

τις κατοικίες των αρχόντων και των οικογενειών των 

εκάστοτε κυριάρχων, ανάμεσα στα λιθόστρωτα δρομάκια 

και τις βυζαντινές εκκλησίες. Συνεχίζοντας την ανοδική σας 

πορεία, θα φτάσετε μέχρι το Ναό της Αγίας Σοφίας, μια 

από τις ωραιότερες εκκλησίες της χώρας, στο ψηλότερο 

σημείο της Άνω Πόλης με μια πανέμορφη πανοραμική 

θέα.  

 

 



6. Σο σπίτι του Γιάννη Ρίτσου   

 
 

Επισκεφτείτε το σπίτι του σημαντικού Έλληνα ποιητή με τις 

πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, το 

οποίο θα το βρείτε δίπλα από την είσοδο του κάστρου της 

Μονεμβασιάς και θα το αναγνωρίσετε από την προτομή 

του μπροστά στην είσοδο του σπιτιού, που αγναντεύει το 

Μυρτώο πέλαγος. 

 

 

 

 

7. Οι Πύργοι και τα Κάστρα των Κυθήρων  
 

Σε όλο το νησί υπάρχουν διάσπαρτα κάστρα, που 

μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία του, αλλά και τις 

αλλεπάλληλες κατακτήσεις που δέχτηκε. Το σημαντικότερο 

είναι αυτό της Χώρας, το αποκαλούμενο "Φορτέτσα" του 

13ου αιώνα, χτισμένο σ’ ένα ύψωμα στρατηγικής 

σημασίας από τους Βενετούς, οι οποίοι το αποκαλούσαν 

το "Μάτι της Κρήτης", αφού από εδώ παρατηρούσαν τη 

διέλευση των καραβιών από και προς την Κρήτη. 

Ακολουθεί το Κάστρο του Μυλοποτάμου βρίσκεται στην 

Κάτω Χώρα, σε μία θέση ανάμεσα σε λόφους και πλαγιές, προσφέροντας μια πανέμορφη 

θέα και τρίτο είναι το βενετσιάνικο οχυρό του οικισμού Αυλαίμονα. 

 

 

 

8. πήλαιο Αγίας οφίας   
Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το γραφικό χωρίο του 

Μυλοποτάμου  με κατεύθυνση την παραλία του Λιμνιώνα. 

Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, ονομάστηκε έτσι καθώς με 

την τοπική παράδοση, εκεί βρέθηκε το σώμα της Αγίας, 

όπως μαρτυρούν και οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που 

βρίσκονται στην είσοδο του σπηλαίου. Σύμφωνα με τη 

χαρτογράφηση η έκταση που καταλαμβάνει είναι περίπου 

2000 τ.μ., ενώ ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα τμήμα, το 

οποίο έχει μήκος 200 μέτρα περίπου. Εκτός των 

τοιχογραφιών υπάρχει και νεότερη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σοφία. Προχωρώντας 

πιο μέσα στο σπήλαιο θα δείτε σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε χρωματικές εναλλαγές λόγω 

της μορφολογίας των πετρωμάτων της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Ποδηλασία 

 

 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Μυστρά μπορείτε 

να απολαύσετε δραστηριότητες, όπως η ποδηλασία, με 

την οποία αποδράστε και ξεκινήστε την εξερεύνηση των 

συναρπαστικών μονοπατιών του Ταϋγέτου, που θα σας 

βοηθήσει να γνωρίσετε τις ομορφιές της περιοχής 

 

 

 

 

2) Πεζοπορία    

 

Η Μονεμβασιά και η γύρω περιοχή είναι ιδανική για 

πεζοπορία, ενώ υπάρχει και ένα ευρύ δίκτυο 

σηματοδοτημένων μονοπατιών σε όλον τον Δήμο 

Μονεμβασίας. Εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε κάποιες 

από τις προτεινόμενες διαδρομές με τη συνοδεία οδηγού 

και γνωρίσετε μια άλλη πλευρά της περιοχής που η 

πρόσβαση με το όχημα σας είναι δύσκολη. Υπάρχουν 

πεζοπορικές διαδρομές για όλα τα γούστα και τους 

βαθμούς δυσκολίας που μπορούν να συνδυασθούν με 

την επίσκεψη κάποιου αξιοθέατου ή με μια βουτιά σε μια ερημική παραλία.  

 

3) Κατάδυση 

 

Η Μονεμβασιά αποτελεί μοναδικό καταδυτικό προορισμό, 

καθώς η θαλάσσια περιοχή γύρω από το Δήμο 

Μονεμβασιάς είναι ένας καταδυτικός παράδεισος για 

δύτες, είτε βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα, είτε έχουν 

μεγάλη εμπειρία στο σπορ. Στο θαλάσσιο αυτό χώρο 

βρίσκονται δύο βυθισμένες πολιτείες με εξαιρετικό ιστορικό 

και καταδυτικό ενδιαφέρον η Πλύτρα και το Παυλοπέτρι, 

όπου μπορείτε με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με τη 

βοήθεια έμπειρων δασκάλων να χαρείτε πλήρως την 

κατάδυση. 

 

 

4) Θαλάσσιο σκι  

 

Στα Κύθηρα θα βρείτε μαγευτικές παραλίες που θα 

ικανοποιήσουν όλα τα γούστα με σύγχρονες υποδομές για 

θαλάσσια σπορ. Στο γραφικό Καψάλι που βρίσκετε στο 

νοτιότερο άκρο του νησιού θα βρείτε ποδήλατο θαλάσσης 

ή ένα κανό που μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας στο 

μαγευτικό κόλπο με θέα το μεγάλο ενετικό κάστρο. Ακόμα 

και εξοπλισμό για θαλάσσιο σκι για τις βόλτες σας στα 

κύματα. 

  



Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 ύγκλινο  

 

Το σύγκλινο γνωστό κι ως κουρουπιαστό αποτελεί ένα 

παστό ντόπιο χοιρινό κρέας, το οποίο συντηρείται μέσα 

από το λίπος του εκτός ψυγείου καλυμμένο με ελαιόλαδο. 

Η ιστορία του ξεκινάει από την αρχαιότητα που έψαχναν 

τρόπο να συντηρήσουν τα κρέατα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Έτσι λοιπόν, πρόκειται για χοιρινό κρέας 

αναμειγμένο με αρωματικά βότανα και βρασμένο με 

πορτοκάλι και διάφορα μπαχαρικά, ενώ αποτελεί 

συγκλονιστικό μεζέ.  

 

 Γκόγκες 

 

 Οι γκόγκες αποτελούν παραδοσιακό, χειροποίητο 

ζυμαρικό, 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.                   

 

 

 

 Κολοκυθοκορφάδες 

 

 

Πρόκειται για ένα ονειρεμένο μεζέ με βλαστάρια 

κολοκυθιάς, φασολάκια φρέσκα, κολοκύθι, βλήτα και 

μπόλικα μυρωδικά όλα μαζί κοκκινιστά με σάλτσα 

φρέσκιας ντομάτας. 

 

 

 

 

 

 Καγιανάς 

 

 

Παρότι η ονομασία προέρχεται μάλλον από την τουρκική 

λέξη kaygana, που σημαίνει ομελέτα με κάτι, ο καγιανάς 

είναι φαγητό που συνηθίζεται πολύ στην Πελοπόννησο. 

Πρόκειται για αυγά με ντομάτα και καμιά φορά άλλα 

λαχανικά.  

 

 

 

 

 



 

 Λαλάγγια  

 

 

Ακόμα ένα παραδοσιακό συνοδευτικό έδεσμα της 

περιοχής που θα βρείτε σε κάθε γωνιά της πόλης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για λαδοκούλουρα με κριτσανιστή 

υφή, αγνή γεύση και τηγανισμένα με περίεργο στρογγυλό 

σχήμα. 

 

 

 

 

 

 Γουρνοπούλα  

 

 

Η γουρνοπούλα είναι ένα αρκετά δημοφιλές, 

παραδοσιακό φαγητό της Πελοποννήσου. 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.  

 

 

 

 Κρασί Κυθήρων 

 

Το κρασί που παράγεται στα Κύθηρα προορίζεται κυρίως 

για τις ανάγκες του σπιτιού, καθώς η παραγωγή δεν είναι 

μεγάλη. Καλλιεργούνται ωστόσο δυο ποικιλίες ο αρικαράς 

που είναι από κόκκινο σταφύλι και ο πετρελανός που είναι 

από λευκό σταφύλι. Από τα στέμφυλα των σταφυλιών 

παράγεται η ντόπια τριπούρα, η οποία είναι καλής 

ποιότητας και σημαντικό παραδοσιακό ποτό του νησιού. 

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Τα Κύθηρα φημίζονται για την παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, όπως ελαιόλαδο, θυμαρίσιο μέλι, κρασί, 

παξιμάδια Κυθήρων, κρασιά, φατουράδα, βότανα, 

γλυκά, αλλά και για την κατασκευή κεραμικών σκευών, 

όπως πιατέλες, κανάτες, κούπες και βάζα. Στη Σπάρτη 

αξίζει να προμηθευτείτε ελιές, μέλι, κρασί, κάστανα και 

καρύδια. Όλα αυτά είναι ιδανικά για να τα προμηθευτείτε 

για δώρα και αναμνηστικά. 

 

 

 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή της Σπάρτης συγκεντρώνεται στον 

πεζόδρομο της Κλεομβρότου, γεμάτη ταβέρνες και μπαρ, 

τα οποία μετά τα μεσάνυχτα μετατρέπονται σε κλαμπ. Στη 

ρομαντική πόλη της Μονεμβασιάς θα βρείτε μπαρ κι 

εστιατόρια στη Νεάπολη και στο Κάστρο. Στα Κύθηρα δεν 

θα συναντήσετε κλαμπ με δυνατή μουσική, μόνο κάποια 

χαριτωμένα μπαρ με ρομαντική ατμόσφαιρα, 

συγκεντρωμένα στη Χώρα, στο Καψάλι και στην Αγία 

Πελαγία. 


