
 

 

Διάρκεια: 3 ημέρες  
Ανατώρηζη: 11/06/2022 
 

Μεζζηνιακή & Λακωνική Μάνη- 

 Μονεμβαζιά – Ελαθόνηζος 
 

Καλαμάηα- Καρδαμύλη- Γύθειο– Ελαθόνηζος– Μονεμβαζιά– 
Αρεόπολη – Λιμένι – Νέο Οίησλο 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η μέρα: Αθήνα – Καλαμάηα - Καρδαμύλη - Γύθειο   
Αλαρώξεζε ην πξσί έρνληαο σο πξώην καο πξννξηζκό ηελ ππέξνρε Καιακάηα. Άθημε θαη 

ρξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεηε κία εθπιεθηηθή βόιηα ζηελ 
ζαπκάζηα παξαιία ηεο κε ηα όκνξθα θαθέ. Ελ ζπλερεία ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε κνλαδηθή 

Καξδακύιε. Πξόθεηηαη γηα έλα μερσξηζηό ρσξηό, ζε έλα ηνπίν γεκάην αληηζέζεηο. 
Κξπζηάιιηλα γαιάδηα λεξά, κεγαιόπξεπα θππαξίζζηα, άγξηνη ειαηώλεο, θαηαπξάζηλεο 

πιαγηέο θαη απόκαθξα επηβιεηηθά βνπλά θάλνπλ ηελ Καξδακύιε έλα από ηα σξαηόηεξα 
ρσξηά ηνπ Μεζζεληαθνύ θόιπνπ. Απνιαύζηε ην κπάλην ζαο θαη γεπηείηε ππέξνρεο γεύζεηο ζε 
θάπνην από ηα παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα. Αθνινύζσο πεξλώληαο από ην παξαζαιάζζην 

ρσξηνπδάθη ηεο ηνύπαο ζα θζάζνπκε ζηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό, ην Γύζεην. Άθημε ζην 
μελνδνρείν δηακνλήο καο θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Σν απόγεπκα πεξηεγεζείηε ζηελ 
όκνξθε πόιε θαη επηζθεθζείηε κέζσ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα, ηελ Κξαλάε ή Μαξαζνλήζη, εθεί 

όπνπ, ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία, ν Πάξηο θαη ε σξαία Ειέλε βξήθαλ θαηαθύγην, όηαλ ν 
πξώηνο ηελ έθιεςε από ηνλ βαζηιηά Μελέιαν ηεο πάξηεο! Σν βξαδάθη ζαο πξνηείλνπκε λα 
δεηπλήζεηε ζε θάπνην από ηα θεκηζκέλα κεδεδνπσιεία ηνπ Γπζείνπ. Δηαλπθηέξεπζε.  
 

2η μέρα: Γύθειο – Ελαθόνηζος - Μονεμβαζιά - Γύθειο 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα κηα εκέξα πινύζηα ζε εηθόλεο! Πξώηνο καο πξννξηζκόο ε 
κνλαδηθή Ειαθόλεζνο. αγελεπηηθή, κε δηθά ηεο ρξώκαηα θαη αξώκαηα, μερσξηζηέο 
νκνξθηέο θαη αληηζέζεηο, πξνζθέξεη κία ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Σα 

πεληαθάζαξα γαιάδηα λεξά ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα ηνπηθά & παξαδνζηαθά ειιεληθά 
εδέζκαηα, ηα νπνία δηακνξθώλνπλ ηε γαζηξνλνκηθή ηεο ηαπηόηεηα, ηελ θαζηζηνύλ έλαλ 
καγεπηηθό πξννξηζκό. Ειεύζεξνο ρξόλνο   πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεηε ην κπάλην ζαο θαη ην 

γεύκα ζαο! ηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε Μνλεκβαζηά, ην «πέηξηλν θαξάβη» ηνπ 
Ρίηζνπ. Μέζα ζηα κεζαησληθά ηεο ηείρε βξίζθεηαη κία από ηηο πην θαινδηαηεξεκέλεο θαη 
δσληαλέο θαζηξνπνιηηείεο ηεο  Ειιάδαο! Έλαο  πεξίπαηνο, ζα λα βαδίδεη θαλείο ζηελ 

ηζηνξία. Κάζηξα θαη ηείρε, παιηά αξρνληηθά, ζηελά ιηζόζηξσηα δξνκάθηα, εθθιεζίεο, κε 

ζεκαληηθόηεξεο ηνπ Ειθνκέλνπ Χξηζηνύ θαη ηεο Αγ. νθίαο, παιηέο ρακειέο θακάξεο, 
αςίδεο, νηθόζεκα, καξκάξηλνη απηνθξαηνξηθνί ζξόλνη, βπδαληηλέο εηθόλεο δίλνπλ ηελ 
εληύπσζε κηαο πόιεο θαληαζηηθήο, πνπ δελ ηελ άγγημε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Χξόλνο 

ειεύζεξνο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο, ην γιπθό ζαο αιιά θαη απαζαλαηίζεηε 
κνλαδηθέο εηθόλεο κε ηνλ θσηνγξαθηθό ζαο θαθό!  Αξγά ην απόγεπκα, επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν δηακνλήο καο. Δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέρα: Γύθειο – Αρεόπολη – Λιμένι – Νέο Οίησλο – Αθήνα 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνύκε ηε 
κνλαδηθή Αξεόπνιε, έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη ηζηνξηθόηεξα ρσξηά ηεο Μάλεο, ε νπνία 

δηαηήξεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο επί Σνπξθνθξαηίαο. πλερίδνπκε πξνο ην γξαθηθό Ληκέλη, 
ηελ παηξίδα ηεο ηζηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Μαπξνκηραιαίσλ θαη ην Νέν Οίηπιν, ηνλ όκνξθν 
παξαζαιάζζην παξαζεξηζηηθό νηθηζκό κε ηελ ππέξνρε ακκώδε παξαιία ηνπ. Ελ ζπλερεία 
πνξεία επηζηξνθήο πξνο Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο.  

 
 
 

 
 



 
 
Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
Περιλαμβάνονηαι: 

 
 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 Δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην ζαπκάζην 3* μελνδνρείν ΠΑΝΘΕΟΝ ζηελ παξαιία ηνπ Γπζείνπ 

 Πξσηλό ζε κπνπθέ ζην μελνδνρείν δηακνλήο 
 Εηζηηήξηα ferry boat Πνύληα- Ειαθόλεζνο- Πνύληα  
 Αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 

 
 
 

Δεν   περιλαμβάνονηαι: 
 
 Οη είζνδνη όπνπ απαηηνύληαη 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή 
πξνηεηλόκελν.  
 Ο θόξνο δηακνλήο 1,50€ αλά δσκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε πιεξσηένο ζην μελνδνρείν 
θαηά ηελ άθημε 

 
 
 

Σημειώζεις: 
 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην 

απαηηνύλ θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 

 Οη εθδξνκέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια covid. 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο 

Όξνπο πκκεηνρήο. 
 

Ανατ. 2κλινο 
επιβάρσνζη 

1κλινοσ  
3ο άηομο  

3ημ. 
11/06 

€ 169 
 
€ +50 
 

€ 129  


