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ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
ΜΑΝΗ 

     ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ – ΜΥΣΤΡΑΣ   

                 28-31/10/2021 
                                3 διανυκτερεύσεις στο Γύθειο  

 
 

4η Εκδρομή 28ης Οκτωβρίου σε 2 Καστροπολιτείες (Μυστράς – Μονεμβασιά) και τη Λακωνική 
Μάνη! 
 
                                       ΜΙΚΡΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΓΚΡΟΥΠ (μέγιστος αριθμός 15-17 άτομα) 

 
 
1η μέρα, 28/10/2021, ΠΑΤΡΑ – ΓΥΘΕΙΟ   
Αναχώρηση από Πάτρα ώρα 07.30πμ για τη Λακωνία, μέσω της σήραγγας Αρτεμισίου όπου θα 
έχουμε και μία σύντομη στάση για καφέ και ξεκούραση. Συνεχίζουμε για το Γύθειο και την 
Τακτοποίηση μας στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα για να περιηγηθείτε στη μεγαλύτερη και 
μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μάνης. Θα θαυμάσουμε τα παλιά, διώροφα και τριώροφα 
νεοκλασικά αλλά μπορούμε και να δοκιμάσουμε παραδοσιακές γεύσεις με φόντο τη θάλασσα. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα, 29/10/2021,  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
 Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον βράχο της Μονεμβασίας. Περνώντας την πύλη του Κάστρου 
αισθάνεσαι τη δύναμη που είχε το οχυρό της πόλης τα μεσαιωνικά χρόνια. Πατρίδα του Γιάννη 
Ρίτσου, το σπίτι του οποίου έχει μετατραπεί σε μουσείο, τις Βυζαντινές εκκλησίες και το κάστρο 
στην οροφή, η Μονεμβασία είναι από τις λίγες μεσαιωνικές πόλεις που ακόμα κατοικούνται.  Το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο Γύθειο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα, 30/10/2021, ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ – ΒΑΘΕΙΑ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΛΙΜΕΝΙ – ΟΙΤΥΛΟ  
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για μία ολοήμερη εκδρομή  στη Λακωνική Μάνη. Ξεκινάμε από τον 
ομορφότερο οικισμό της Μάνης, τον Γερολιμένα με το γραφικό λιμανάκι και στην πορεία θα 
συναντήσουμε τη Βάθεια, έναν εντυπωσιακό παραδοσιακό οικισμό που μοιάζει με ακρόπολη στην 
κορυφή του λόφου! Επόμενος σταθμός μας το επίνειο της Αρεόπολης, Οίτυλο και το γειτονικό 
γραφικό Λιμένι, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τις τοπικές θαλασσινές γεύσεις (προαιρετικά) σε 
ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Τελευταίος σταθμός η μοναδική Αρεόπολη, με την ιστορική εκκλησία 
του Ταξιάρχη, τον αναπαλαιωμένο πύργο του Πικουλάκη και το αρχοντικό των Μαυρομιχάληδων. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Γύθειο. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα, 31/10/2021, ΜΥΣΤΡΑΣ - ΠΑΤΡΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αφού ελευθερώσουμε τα δωμάτια μας, αναχωρούμε για την 
εντυπωσιακή καστροπολιτεία του Μυστρά. Θα επισκεφθούμε τη νεκρή Βυζαντινή πολιτεία,  
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ολόκληρη ένα υπαίθριο μουσείο, αδιάψευστη μαρτυρία μιας λαμπρής εποχής με τις εντυπωσιακά 
καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες (στην πλειοψηφία τους), αλλά και παλάτια, σπίτια, 
γεφυράκια και το κάστρο να αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία ακμή 
ως πρωτεύουσα του βυζαντινού δεσποτάτου του Μορέως, πλούτισε από το εμπόριο με Ανατολή 
και Δύση και έστεψε βασιλιά τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Μετά την 
επίσκεψη μας, αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφή μέσω Τριπόλεως, στην Πάτρα! 
 

 ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ  €285 

                         Διαφορά Μονόκλινου   €60 

  
 

       Συμπεριλαμβάνονται: 
1) Όδικες μεταφορές με πολυτελές πούλμαν 
2) 3  Δ/σεις στο Γύθειο με πρωινό 
3) Ολες οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
4) Ξενάγηση στην καστροπολιτεία του Μυστρά 
5) Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας 
6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

              ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  μέχρι  10/10/2021  με  προκαταβολή  100 € 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Οι Εκδρομές μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών 

• Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

• Η τιμή της εκδρομή είναι υπολογισμένη βάση ελάχιστης συμμετοχής 15 ατόμων. Σε 

περίπτωση λιγότερων συμμετοχών (11-14 άτομα), η εκδρομή δεν ακυρώνεται, αλλά 

πραγματοποιείται με επιβάρυνση €50/άτομο 

• Όλες μας οι εκδρομές είναι Covid-Free και ακολουθούν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα.  

• Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

• Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους απέναντι 

στην COVID-19 και να έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ή να έχουν πιστοποιητικό 

νοσηλείας εντός 6 μηνών από τις ημερομηνίες της εκδρομής.  

 


