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24 – 25 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

ΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΗ – ΒΤΣΙΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ – ΔΗΜΗΣΑΝΑ – 

ΣΕΜΝΙΣΑ - ΣΡΙΠΟΛΗ 

ΗΜΕΡΑ 1η ΑΒΒΑΣΟ 24/10 

Νωρίσ το πρωί ςυγκζντρωςθ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ, τακτοποίθςθ των αποςκευϊν μασ ςτο 

ποφλμαν, επιβίβαςθ και αναχϊρθςθ. Ενδιάμεςθ ςτάςθ για ξεκοφραςθ και καφζ. Αναχϊρθςθ με 

προοριςμό το ςπήλαιο Κάψια που βρίςκονται 15 km από τθν Σρίπολθ. Σο ςπιλαιο είναι ζνα από τα 

δζκα πιο αξιόλογα ςπιλαια τθσ Χϊρασ και ανακαλφφκθκε το 1887 από Γάλλο αρχαιολόγο ονόματι 

Γουςταφο  Φουηζρ ςτισ αναςκαφζσ του ςτθν Μαντίνεια και εξερευνικθκε  το 1892. Χρόνοσ 

παραμονισ μασ να επιςκεφκοφμε και να γνωρίςουμε το ςπιλαιο αυτό με το ςπάνιο κζαμα 

ςυνδυαςμοφ χρωμάτων, ςχεδίων και φυςικϊν ςυμπλεγμάτων. Η εκδρομι μασ ςυνεχίηεται με τθν 

επίςκεψθ μασ το παλιό αρχοντικό του Ευάγγελου Καλόγρη, ο οποίοσ ςεβόμενοσ τθν επικυμία του 

παπποφ του δθμιοφργθςε ζνα μικρό παραδοςιακό οινοποιείο με επιςκζψιμουσ χϊρουσ παραγωγισ 

και φιλοξενίασ για το κοινό. Εδϊ κα γνωρίςουμε τθν διαδικαςία παραγωγισ κα γευτοφμε τα 

προϊόντα και κα ζχουμε τθν δυνατότθτα να ψωνίςουμε αυτό που κα μασ αρζςει. 
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υνεχίηουμε τθν διαδρομι μασ για τθν πανζμορφθ Βυτίνα που απλϊνεται μζςα ςτο Μαίναλο με το 

καταπράςινο περιβάλλον από ζλατα που 

χαρίηουν ςτον επιςκζπτθ-ταξιδιϊτθ αυτι τθν 

υπζροχθ μυρωδιά που δφςκολα ξεχνά κανείσ. 

Χρόνοσ παραμονισ μασ να τθν γνωρίςουμε να 

τθν περπατιςουμε και να ανακαλφψουμε τθν 

αρχοντικι και μοναδικι Βυτίνα με τα παλιά 

πετρόςπιτα τθσ, τα γραφικά ςτενά τθσ δρομάκια 

αλλά και τθν γεμάτθ ηωντάνια πλατεία με τα 

καφζ, εςτιατόρια και τθν παλιά εκκλθςία. Αφοφ 

απολαφςαμε τθν μοναδικι αυτι πόλθ τθσ 

ορεινισ Αρκαδίασ, αναχωροφμε για το κρεμαςτό Χωριό του Μαίναλου τα πανζμορφα Λαγκάδια. 

Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο, Διανυκτζρευςθ. 

ΗΜΕΡΑ 2η ΚΤΡΙΑΚΗ 25/10 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο, αναχωροφμε, ςιμερα τθν θμζρα μασ κα τθν 

διακζςουμε γνωρίηοντασ πανζμορφα ορεινά χωριά τθσ καταπράςινθσ ορεινισ Αρκαδίασ. Θα 

ξεκινιςουμε από τθν πανζμορφθ και ιςτορικι Δημητςάνα όπου θ αρχιτεκτονικι τθσ με τα ψθλά 

πζτρινα πυργόςπιτα κα μασ εντυπωςιάςουν ςτον παραδοςιακό αυτόν οικιςμό. Περπατιςτε ςτα 

πλακόςτρωτα ςοκάκια, επιςκεφτείτε τθν ιςτορικι βιβλιοκικθ με τισ ςπάνιεσ εκδόςεισ και το μικρό 

εκκλθςιαςτικό μουςείο που ςτεγάηεται ςτο ανακαινιςμζνο ςπίτι του Πατριάρχθ Γρθγορίου του Εϋ. 

Λίγο ζξω από το χωριό κα βροφμε το υπαίκριο Μουςείο Τδροκίνηςησ, μοναδικό ςτθν Ελλάδα, 

όπου κα μασ ξεναγιςει και κα μασ μεταφζρει ςτθν προβιομθχανικι τεχνολογία τθσ περιοχισ. Κάντε 

μία βόλτα ςτθν υπζροχθ φφςθ και ακολουκιςτε τθν ροι του νεροφ από τον αλευρόμυλο προσ το 

βυρςοδεψείο και τον μπαρουτόμυλο. Η όμορφθ εκδρομι μασ ςυνεχίηεται με τθν επίςκεψθ μασ ςε 

ζναν άλλο οικιςμό τθν τεμνίτςα. Θα περπατιςουμε για να ανακαλφψουμε το καταπράςινο με 

τρεχοφμενα νερά Χωριό, μπορείτε να επιςκεφκείτε το Λαογραφικό μουςείο, να επιςκεφτείτε τα 

εργαςτιρια αργυροχρυςοχοΐασ που ζχει το χωριό παράδοςθ αφοφ μζχρι ςιμερα λειτουργεί ςχολι. 

Απολαφςτε τον καφζ ςασ ι το τςιπουράκι ςασ ςτθν όλο ηωντάνια και δροςερι πλατεία τθσ με τα 

πολλά καφζ και εςτιατόρια. υνεχίηουμε με κατεφκυνςθ τθν πρωτεφουςα του Νομοφ, την Σρίπολη, 

χρόνοσ ελεφκεροσ για να περπατιςετε ςτθν πλατεία Άρεωσ με τον ανδριάντα του Θεόδωρου 

Κολοκοτρϊνθ. Αρχίηουμε να παίρνουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ, ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν, 

άφιξθ ςτθν Χαλκίδα αργά το βράδυ. 

                                                                                                                    ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ   
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ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 88 € ανά άτομο 
σε δίκλινο ή τρίκλινο Δωμάτιο 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 108 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν 

 Διαμονι 1 νφχτα ςτο ξενοδοχείο MANIATIS HOTEL ςτα Λαγκάδια 

 Πρωινό ςε ανοιχτό μπουφζ 

 Ημιδιατροφι (δείπνο) 

 Περιθγιςεισ – εκδρομζσ – ξεναγιςεισ βάςει του προγράμματοσ 

 Διόδια αυτοκινθτοδρόμων 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ ςυνοδόσ του γραφείου. 

 ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Σα γεφματα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 

 Σα οινοπνευματϊδθ ποτά ςτο δείπνο που περιλαμβάνεται 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο 

 

Σηροφμε όλα τα μζτρα προςταςίασ που ζχουν επιβληθεί από το κράτοσ, αντιςηπτικό 

ςτο ποφλμαν, χωρητικότητα 65%, μάςκεσ κλπ 
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