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2 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 

ΝΑΤΠΛΙΟ – ΠΟΡΟ – ΜΕΘΑΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχϊρθςθ :  07/06/20 ( ΚΤΡΙΑΚΗ ) - Επιςτροφι 08/06/20 ( Αγ. Πνεφματοσ )  

1θ θμζρα: Ακινα – Αρχαία Επίδαυροσ – Σολό - Nαφπλιο: Αναχϊρθςθ το πρωί ςτισ 08.00 με προοριςμό τθν Αρχαία 

Επίδαυρο. Άφιξθ και ελεφκεροσ χρόνοσ για καφζ και προαιρετικό μπάνιο.  (Ζνα από τα αξιοκζατα τθσ Αρχαίασ 

Επιδαφρου είναι το γνωςτό κζατρο ςτθν Ελλάδα για τθν τζλεια ακουςτικι του αλλά και για τθν περίφθμθ ιςτορία 

του που ςυνδζεται με τθ γιορτι του Διονφςου ςτθν αρχαιότθτα ) . τθ ςυνζχεια κα ςυνεχίςουμε τθ διαδρομι μασ 

προσ το Σολό όπου και κα υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για προαιρετικό γεφμα. υνεχίηουμε για το υπζροχο Ναφπλιο, 

αφοφ πρϊτα κάνουμε ςτάςθ ςτο Παλαμιδι - το φθμιςμζνο κάςτρο που ςτεφανϊνει τθν πόλθ του Ναυπλίου 

χτιςμζνο ςε υψόμετρο 216 μζτρων με κζα τθν Αργολικι πεδιάδα και τον Αργολικό κόλπο. υνεχίηουμε για το 

ξενοδοχείο μασ ,  τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ . Διαν/ςθ. 

2θ θμζρα: Ναφπλιο – Μζκανα /Γαλατάσ- Πόροσ . Μετά τθν παροχι πρωινοφ ςε breakfast box (ΠΡΩΙΝΌ Ε ΠΑΚΕΣΟ) 

κα αναχωριςουμε για τα Μζκανα όπου κα υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για μπάνιο και προαιρετικό φαγθτό . (  Για 

όςουσ κζλουν να επιςκεφκοφν τον Πόρο , κα ςυνεχίηουμε μζχρι το Γαλατά όπου κα περάςουν με το Ferry Boat ςτο 

νθςί του Πόρου (με προςωπικά τουσ ζξοδα . Σο ποφλμαν κα παραμείνει ςτο Γαλατά ). τθ ςυνζχεια κα πάρουμε το 

δρόμο τθσ επιςτροφισ προσ τθν Ακινα με πολφ ωραίεσ αναμνιςεισ !  

ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ / ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ :  75 EYΡΩ  

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 πολυτελζσ ποφλμαν για όλθ τθ διάρκεια εκδρομισ  (πλθρεί τισ προχποκζςεισ  απολφμανςθσ /  

κακαριότθτασ,  με αντιςθπτικό ςτθν είςοδο  &  με  πλθρότθτα το 50 % )  ςφμφωνα με το πρωτόκολλο  

 Επιλεγμζνο ξενοδοχείο   ELENA ςτο κζντρο του Ναυπλίου 

 πρωινό ςε πακζτο  - ςφμφωνα με το πρωτόκολλο  

 ζμπειροσ αρχθγόσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομθσ 

 αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  & ταξιδιωτικι αςφάλιςθ – ΔΩΡΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑ  
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

- φόροσ διαμονισ ( υποχρεωτικι καταβολι ςτθ reception του ξενοδοχείου ), Eίςοδοι ςε μουςεία, αξιοκζατα και 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, f/b από/προσ Πόρο,  ποτά- φαγθτά, φιλοδωριματα και ότι  αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 
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