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ΝΑΥΠΛΙΟ - Δεν το έχουν παρομοιάσει τυχαία με την Νάπολη της Ιταλίας , ούτε χαρακτηρίζεται χωρίς λόγο ως 

μία από τις τέσσερις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. 

ΤΟΛΟ - Το Τολό (παλαιότερα ονόματα «Τουλόν», «Μινώα») είναι χωριό του νομού Αργολίδας, χτισμένο κατά 

μήκος μιας μεγάλης παραλίας στις ακτές του Αργολικού κόλπου. Το Τολό γνωρίζει σημαντική τουριστική 

ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενο την μεγάλη παραλία που διαθέτει και την κοντινή απόσταση που το χωρίζει από 

το Ναύπλιο από το οποίο απέχει λίγα χιλιόμετρα. 

ΣΠΕΤΣΕΣ - Οι Σπέτσες, το στολίδι του Αργοσαρωνικού, με μια  ιστορική πόλη-λιμάνι γεμάτη φινέτσα και 

γραφικότητα. Το νησί, κατάφυτο από πεύκα κι αρωματικά φυτά, βαφτίστηκε απ’ τους Ενετούς Isola di 

Spezzie, δηλαδή «μυροβόλο νησί», και έτσι γεννήθηκε η σημερινή του ονομασία. 
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Ο Δήμος Σπετσών τιμά κάθε χρόνο , το δεύτερο Σαββάτο του Σεπτεμβρίου , την κορυφαία εκδήλωση 

ηρωισμού των Σπετσιωτών, τη Ναυμαχία των Σπετσών που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 1822 και η οποία έχει 

καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821.  

Διοργανώνει την «Αρμάτα», τη μεγαλύτερη γιορτή του νησιού, με αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας, 

πλαισιωμένη από εξαιρετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν τη νίκη τους στην 

Παναγία, κτίζοντας το εκκλησάκι Παναγία Αρμάτα, επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, βοήθησε τους 

Έλληνες να κατατροπώσουν τον τουρκικό στόλο. 

Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, έρχεται στις Σπέτσες κάθε Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στις 

λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της «Αρμάτας», που διαρκούν μία εβδομάδα και διοργανώνονται σε 

ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών. Το πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβάνει εκθέσεις 

ζωγραφικής, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορωδίες, συγκροτήματα παραδοσιακών χορών 

και μουσικής, κ.λ.π.), θεατρικές παραστάσεις, κανονιοβολισμούς, κ.α. 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΗΜΕΡΑ 1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/09/2022 

Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στον προγραμματισμένο σημείο , τακτοποίηση των αποσκευών μας στο 

λεωφορείο και καλό μας ταξίδι σέ μία από τις ομορφότερες εκδρομές μας. Μέσω Κορίνθου για ολιγόλεπτη 

στάση και διασχίζοντας το νομό Κορινθίας θα αλλάξουμε ανάγλυφο μιας και ο Αργολικός κάμπος μας 

επιδεικνύει το πανέμορφο τοπίο του. Περνώντας από την Νεμέα , τόπο ιστορικό , θα φθάσουμε στις Μυκήνες 

, την πολύχρυση πόλη του Ατρέα και των γιών του Αγαμέμνονα και Μενέλαου , αλλά και όλων των μυκηναίων 

βασιλιάδων που έζησαν πριν από αυτούς. Ανεβαίνοντας από το δρομάκι του εκδοτηρίου εισιτηρίων 

αντικρίζεις την φαντασμαγορική θέα της Αργολικής πεδιάδας , αλλά και φτάνοντας στο παλάτι αντικρίζεις 

την θάλασσα . Μαγεία !!! Ο ξεναγός μας θα μας εξηγήσει όλα τα του χώρου για να ξέρουμε και να είμαστε 

υπερήφανοι για τους αρχαίους μας προγόνους.  Κατόπιν θα κατευθυνθούμε για την στάση μας στο 

Μαγευτικό Ναύπλιο. Βόλτα στα υπέροχα στενάκια του , φαγητό στις όμορφες ταβέρνες του με ψαρικά ή 

κρεατικά , καφέ ή ότι άλλο επιθυμεί του καθενός η ψυχούλα είναι σίγουρο θα το βρει στην πόλη που 

συνδυάζει την νεότερη ιστορία της Ελλάδας , τα άριστα συντηρημένα Βενετσιάνικα κτήρια , το Ελληνικό 

«Σινικό τείχος», το Παλαμήδι , αλλά και τον Άγιο Σπυρίδωνα , που στην είσοδό του δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 

Καποδίστριας , για να μας θυμίζει πόσο παρορμητικά λειτουργούν κάποιοι και πόσο κακό έχουν κάνει στην 

χώρα μας. Ακολούθως νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας , τακτοποίηση στα δωμάτια μας μπανάκι στην 

θάλασσα για όποιον θελήσει και μετά δείπνο στο Τολό  ή βραδινή βόλτα στο Ναύπλιο. Διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 2η ΣΑΒΒΑΤΟ 10/09/2022 

Μετά το ξύπνημά μας και αφού πάρουμε το πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα ξεκινήσουμε για την 
πόλη του Ναυπλίου , μια βολτούλα στο ιστορικό Παλαμήδι , θα απορήσουμε άλλη μια φορά βλέποντας την 
φυλακή του Κολοκοτρώνη, γιατί να φερόμαστε έτσι στους ήρωές μας . Φυσικά και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στην πόλη για ότι επιθυμεί ο καθένας να κάνει , ψώνια , φαγητό , καφέ. Δική μας προτροπή να γευματίσετε 
διότι στις Σπέτσες λόγω των εκδηλώσεων και της κοσμοσυρροής δεν θα υπάρχει η ανάλογη εξυπηρέτηση που 
θα θέλαμε. 
Νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για την  Κόστα , το λιμανάκι που θα επιβιβαστούμε σε καραβάκια για να 
φτάσουμε μετά από 12 λεπτά στο ιδιαίτερα όμορφο και ιστορικά άξιο λόγου νησί τις υπέροχες Σπέτσες. Στην 
πόλη των Σπετσών θα μαγευτούμε από τις μαρτυρίες του ένδοξου ιστορικού παρελθόντος παντού, από τα 
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μεγάλα αρχοντικά που δεσπόζουν στην αριστοκρατική προμενάδα μέχρι την ιστορική συνοικία της 
Κουνουπίτσας στην άλλη άκρη. Η Ντάπια, το παλιό πυροβολείο-λιμάνι με τα βαριά κανόνια και τα εξαιρετικά 
ψηφιδωτά από στρογγυλά βότσαλα, τόπος συγκέντρωσης των αρχόντων και των καπεταναίων του 1821, 
εξακολουθεί να είναι το ολοζώντανο κέντρο της πόλης, ενώ λίγο πιο πέρα στέκει επιβλητικό στην προκυμαία 
το εμβληματικό -κλασσικής αρχιτεκτονικής- κτίριο του Ποσειδώνιου, σημείο αναφοράς των Σπετσών. 
Μπορείτε να κάνετε καταπληκτικούς περιπάτους εδώ, όπως από την Κουνουπίτσα μέχρι το παλιό λιμάνι 
απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα προς τα παράλια της Πελοποννήσου, ή από το ξενοδοχείο Σπέτσες μέχρι 
το Φάρο. Τις ίδιες και άλλες ακόμα ρομαντικές διαδρομές μπορείτε να απολαύσετε και με τα γραφικά 
μόνιππα της πόλης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε στο χώρο εκδηλώσεων όλη την αναπαράσταση της  
της ιστορικής ναυμαχίας με την πυρπόληση ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας με την ταυτόχρονη 
εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων και ολοκληρώνεται μέσα σε μία πανδαισία πυροτεχνημάτων, και 
βεγγαλικών. 
Στους εορτασμούς λαμβάνει μέρος μεγάλος αριθμός κατοίκων των Σπετσών και τιμούν τις Σπέτσες με την 
παρουσία τους πλήθος επισήμων, εκπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας, των αρχών, των γραμμάτων και 
των τεχνών.   Το Πολεμικό Ναυτικό τιμά την ιστορικής σημασίας ναυμαχία με την παρουσία πλοίου και 
αγήματός του . 
Πιστεύοντας ότι οι φωτογραφικές μας μηχανές «πήραν φωτιά» από φωτογραφίες απαράμιλλης ομορφιάς, 
θα αφήσουμε αργά το βραδάκι το πανέμορφο νησί  και επιστροφή με καραβάκι στην Κόστα και οδικά στο 
ξενοδοχείο μας  για διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ 3η ΚΥΡΙΑΚΗ 11/09/2022 

Ξεκινάμε την ημέρα μας παίρνοντας  το πλούσιο πρωινό μας στο ξενοδοχείο μας και αφού φορτώσουμε τις 

αποσκευές μας στο λεωφορείο θα αφήσουμε το υπέροχο Τολό για να πάμε άλλη μια βόλτα για το πρωινό 

μας καφεδάκι στο Ναύπλιο μιας και το αφήνουμε και αυτό. Μετά την ολιγόωρη στάση μας στο Ναύπλιο θα 

κατευθυνθούμε στην Επίδαυρο. Το Αρχαίο θέατρο δεν είναι μόνο ένα θέατρο για παραστάσεις αλλά και ένας 

τεράστιος αρχαιολογικός χώρος αυτός του Ασκληπιείου του σημαντικότερου θεραπευτικού κέντρου της 

αρχαιότητας. Στην παλαιά Επίδαυρο θα περπατήσουμε στην μικρή καταπράσινη χερσόνησο που ονομάζεται 

«ΝΗΣΊ».  Κάπου εκεί στην Επίδαυρο ή στο Λυγουριό  θα κάνουμε την βόλτα μας θα πάρουμε το μεσημεριανό 

μας ή τον καφέ μας ή ότι τέλος πάντων επιθυμεί ο καθένας, και θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας με 

στάση στον Ισθμό της Κορίνθου. Αργά το βραδάκι θα φθάσουμε στην Χαλκίδα μας με γεμάτη την μνήμη μας 

αναμνήσεις αλλά και τις μηχανές μας φωτογραφίες που θα μας θυμίζουν όλες τις υπέροχες εικόνες που 

αντικρύσαμε.  

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ :  175,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  :  45,00  € 

ΠΑΙΔΙΑ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ  :  ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΙΔΙΑ 6 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ : 160,00 € 
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         ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλη την διάρκεια της εκδρομής σας. 

 Διαμονή τέσσερις (2)  νύκτες στο ξενοδοχείο TOLO ή SERENITY στο μαγευτικό Τολό. 

 Καθημερινά πρωινό στο ξενοδοχείο σε πλούσιο ανοιχτό μπουφέ. 

 Ξενάγηση από επίσημο πιστοποιημένο ξεναγό στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. 

 Ο νέος φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία της Ελλάδας που εφαρμόζεται από 

01/01/2018. 

 Το εισιτήριο για το καραβάκι ΚΟΣΤΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΚΟΣΤΑ. 

 Εκδρομές-περιηγήσεις με το πούλμαν βάσει του προγράμματος. 

 Φ.Π.Α 

 

 

        ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ατομικά έξοδα (ποτά, αναψυκτικά, τηλ. κλπ.) 

 Τα γεύματα ή τα δείπνα που δεν αναφέρονται 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
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