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5ήμερη οδική εκδρομή 
στο Ναύπλιο & στο Πόρτο Χέλι

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μυκήνες - Τολό 
Γεμάτοι προσμονή για το ωραίο ταξίδι που πρόκειται να ακολουθήσει 
αναχωρούμε στις 06.00 το πρωί και μετά από κάποιες στάσεις για το 
απαραίτητο ξεμούδιασμα, φτάνουμε στις Μυκήνες, τις «Πολύχρυσες» 
σύμφωνα με τον Όμηρο. Επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
το επίθετο πολύχρυσες ήταν απλώς καλλωπιστικό. Μέχρι που ο Ερρί-
κος Σλήμαν με το πείσμα που τον διέκρινε, ανακάλυψε σε λακκοειδείς 
τάφους στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, αμύθητους θησαυρούς 
από χρυσά κοσμήματα και έδωσε στο επίθετο “Πολύχρυσες”, το πραγ-
ματικό του περιεχόμενο. Πολλά από τα κοσμήματα που βρέθηκαν στους 
βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, φιλοξενούνται σήμερα στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Αθήνας.  Στην ξενάγηση μας (και όχι σε μια απλή 
περιήγηση) θα δώσουμε την σημασία που πρέπει σε μια από τις από 
τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις.  Μετά την παρακμή της Κρήτης, οι 
Μυκήνες έγιναν το σπουδαιότερο κέντρο της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη 
ακμή της πόλης τοποθετείται χρονολογικά από το 1600 έως το 1100 
π.Χ., γι’ αυτό και η περίοδος αυτή λέγεται Μυκηναϊκή. Εντυπωσιασμένοι 
αλλά και περήφανοι για την καταγωγή και την ιστορίας μας,  αναχω-
ρούμε για το γραφικό Τολό. Θα τακτοποιηθούμε στο  ξενοδοχείο μας 
και το βράδυ θα  κάνουμε βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης για να 
απολαύσουμε τοπικούς μεζέδες.

2η ημέρα: Τολό - Πόρτο Χέλι - Ύδρα - Σπέτσες 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα 
νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το 
νησί με την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημέ-
νη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, 
Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 17ος αι. με το μαρμάρινο 
καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια 
της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη 
κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. 
Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου 

κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό 
του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο 
του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Τολό - Ναύπλιο (περιηγηση πολης) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε 
ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκο-
τρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από 
την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανε-
βαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και 
ρομαντικοί φτάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε 
την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο 
στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, 
κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το 
κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της 
Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και 
αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που 
θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύτηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους 
το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προ-
μαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμο-
ποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε 
το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι 
του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε 
στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ 
ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), 
ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για 
πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω 
από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς 
Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε 

«Η …. Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας»
Η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών, η πρώτη επίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας παραμένει αρχοντική. Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της Πελοπον-
νήσου κι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για  όλες τις εποχές του χρόνου. Το κυνήγι θησαυρού στη ρομαντική Παλιά Πόλη του Ναυπλί-
ου - μία από τις ωραιότερες της Ελλάδας - επιφυλάσσει πανέμορφα νεοκλασικά και βενετσιάνικα κτίρια, μπαλκόνια με ολάνθιστες βουκαμβίλιες, 
επιβλητικές εκκλησίες και τουρκικές κρήνες. Μια βόλτα στο Ναύπλιο είναι πάντα εμπειρία ομορφιάς και μια selfie στα δρομάκια του, μετατρέπεται 
σε πίνακα ζωγραφικής και σε ανάμνηση ζωής. Ρομαντική και υπέροχη, δονείται ασταμάτητα σε ένα χαρούμενο πηγαινέλα. Το Τολό, ένα πρώην 
ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το λιμάνι του με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που 
ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.

Ναύπλιο
Πόρτο Χέλι
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μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ θα 
ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Τολό - Μονεμβασιά 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην όμορφη Μο-
νεμβασιά, τη βυζαντινή Μαλβάζια. Θα επισκεφθούμε την Μητρόπολη 
του Χριστού, την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτεσσας και θα 
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια που παραπέ-
μπουν στην εποχή του Μεσαίωνα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο για 
καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ασίνη - Επίδαυρος - Λουτράκι - 

επιστροφή 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, 
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι 
κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην 
κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορού-
με να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους 
στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα 
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, χτι-
σμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα 
επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα 
συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, 
καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
για την πόλη μας.

Οδικές εκδρομές εσωτερικού | 5ήμερη οδική εκδρομή στο Ναύπλιο & στο Πόρτο Χέλι

 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με υπερυψωμένα λεωφορεία.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα  

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το Τολό, λόγω της θέσης του προσφέρεται για μια πλειάδα θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως scuba diving, παρά πέντε, καταδύσεις. Επίσης, πραγ-
ματοποιούνται αρκετά φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις και χορευτικές εκδηλώσεις. Όλα όσα μπορείτε να δείτε ή να κάνετε στο ελεύθερο χρόνο 
σας! Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάστε τα φρέσκα ψάρια ή την ψαρόσουπά του και νόστιμα θαλασσινά προϊόντα του.
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