
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η μέρα  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΝΑΤΠΛΙΟ - ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙ 

υγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στις 06:30 στην Ακαδημία, αναχώρηση για 

Πόρτο χέλι και από εκεί µε ενδιάµεσες στάσεις στο δρόµο, άφιξη στο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο 

Παλαµίδι : ο θεόρατος δηλαδή βράχος µε το κάστρο που έχτισαν οι Ενετοί, όπου µέσα στο 

κάστρο είναι το µπουντρούµι που φυλακίστηκε   ο   Κολοκοτρώνης.   τη   συνέχεια,   

επίσκεψη   στην   πόλη   του   Ναυπλίου. Φαρακτηριστικά   στο   Ναύπλιο   είναι   τα   τείχη,   

το   φρούριο   της   Ακροναυπλίας   και   το Αρχαιολογικό Μουσείο. τη συνέχεια, 

επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το όµορφο Πόρτο Φέλι. Άφιξη στο ξενοδοχείο 

και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα  

ΤΔΡΑ - ΠΕΣΕ 

Πρωινό. Αναχώρηση για να απολαύσουμε µια µαγευτική κρουαζιέρα, στην Ύδρα και 

τις πέτσες, δυο γραφικά νησιά του Αργοσαρωνικού µε µια ξεχωριστή γοητεία που τα 

στολίζουν οι παλιές πολεµίστρες µε τα κανόνια, τα γαλήνια πλακόστρωτα σοκάκια και 

τα αρχοντικά τους. Ξεκινάµε λοιπόν την κρουαζιέρα µε πρώτη µας στάση στην Ύδρα. Εκεί τα 

σπίτια αποτελούν την ζωντανή ανάµνηση του ένδοξου παρελθόντος της πρωτεύουσας του 

νησιού. Θα θαυµάσουµε το παράρτηµα της χολής των Καλών Σεχνών, το ιστορικό µουσείο 

το οποίο στεγάζεται δίπλα στο λιµεναρχείο, τη Μητρόπολη όπου στεγάζεται εκκλησία-

µουσείο και το αρχοντικό του Κουντουριώτη. υνεχίζουµε την κρουαζιέρα µας µε επόµενη 

στάση στις πέτσες. Εκεί θα δούµε την ιστορική πλατεία της Ντάπιας και κατά µήκος της 

παραλίας τα διατηρηµένα παλιά αρχοντικά και το παλιό λιµάνι και το αρχοντικό της 

Μπουµπουλίνας. Μετά την όµορφη αυτή κρουαζιέρα, επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για 

ξεκούραση. Φρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα 

 ΕΠΙΔΑΤΡΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για επίσκεψη στην Επίδαυρο. Έναν 
από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, χάρη κυρίως στο 
περίφηµο θέατρο το οποίο φηµίζεται για δυο πράγµατα, για την αρχιτεκτονική του και τη 
θαυµάσια ακουστική του. τη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τα 
Γιάννενα µε ενδιάµεσες απαραίτητες στάσεις, µε έντονες αναµνήσεις και εντυπώσεις από την 
υπέροχη εκδροµή µας. 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



Σιμή συμμετοχής: 115€ ανά άτομο με ημιδιατροφή σε μπουφέ για 
διαμονή σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο  

 

την τιμή περιλαμβάνονται: 

- Εισιτήρια πλοίου -ΠΕΣΕ ΚΑΙ ΤΔΡΑ  µε επιστροφή (ενοικίαση 
ιδιωτικού πλοίου και αναχώρηση από ιδιωτική προβλήτα του 
ξενοδοχείου) 
 

- Μεταφορά µε ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, 
µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας 
 

- Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ΠΟΡΣΟ ΦΕΛΙ, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 
του γραφείου µας. 
 

-  Πρωινό καθηµερινά στο ξενοδοχείο 
 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

  

- Υ.Π.Α. 
 
την τιμή δεν περιλαμβάνονται: 

- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα 
διασκεδάσεως, 
 

- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβανόµενα. 

 

 Παιδική τιμή κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο.  

 Μονόκλινο δωμάτιο  40 €  επιπλέον του κόστους. 

 Οι θέσεις στο λεωφορείο αλλάζουν καθημερινά βάσει ειδικής καρτέλας. 

 Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για 
διάφορους λόγους, χωρίς  βέβαια να παραληφθεί τίποτα. 

 

Η επιβεβαίωση της κράτησης γίνεται με εξόφληση του ποσού μέχρι και Σρίτη 

17/9. 

την κατάθεση πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία (Πόρτο Φέλι) και το/τα 

ονοματεπώνυμο/ονοματεπώνυμα για τα οποία γίνεται η κατάθεση. 



Με την εξόφληση του ποσού παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κύριο 
Φλούδα προκειμένου να δηλώσετε ονόματα καθώς και τον τύπο του 
δωματίου που επιθυμείτε. 

 

Σραπεζικός λογαριασμός:  

 

ALPHA BANK 

Λογαριασμός: 40 300 200 200 1891 

IBAN: GR 260 140 403 040 300 200 200 1891 

 


