
 Διήμερη Οδική Εκδρομή  

στην αγέρωχη Μάνη  

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου έως Κυριακή, 28 Οκτωβρίου  

                         

 

 

 

1η ημέρα:  Σάββατο 27/10 

07:30   Συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγγος και αναχώρηση από Αθήνα  

10:00   Με ενδιάμεση στάση για καφέ φτάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, την 

καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο. Η 

ερειπωμένη καστροπολιτεία ήταν κτισμένη στην πλαγιά του Ταϋγετου 

με το κάστρο του Βιλαρδουινού να δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. 

Θα δούμε επίσης τη βυζαντινή εκκλησία της Παντάνασσας. 

13:00    Αποχαιρετάμε το Μυστρά και κατευθυνόμαστε στο γραφικό, 

πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο επίνειο της Σπάρτης με νεοκλασικά σπίτια 

που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του όρους «Ακούμαρο». 

Προαιρετικό γεύμα στα παραθαλάσσια ταβερνάκια της πόλης και 

επίσκεψη στο νησάκι Κρανάη (ή Μαραθονήσι). 

15.30  Αναχώρηση με προορισμό το χωριό καραβοστάσι, άφιξη στο 

ξενοδοχείο «Porto Vitilo” (5 αστέρων). Τακτοποίηση στα δωμάτια και 

ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση ή κολύμπι (για τους τολμηρούς) στην 

πισίνα του ξενοδοχείου. 

19.00  Συγκέντρωση και αναχώρηση για την Αρεόπολη όπου θα περιηγηθούμε 

στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο στο Ναό των Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου, απ’ όπου ξεκίνησε η 

επανάσταση του 1821.  



21.00  Συνάντηση με τα τοπικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών στη γραφική 

ταβέρνα «Βασιλική» με παραδοσιακά εδέσματα, προσφορά του 

Συνδέσμου. 

Βράδυ  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα:  Κυριακή 28/10 

07:00-09:30 Πρωινό στον πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου μας.  

10.00  Αναχώρηση για σπήλαια Διρού, που είναι από τα ωραιότερα σπήλαια 

στον Κόσμο. 

11:30  Αναχώρηση για τον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα, το λεγόμενο και 

«Ιερό Λιμάνι» της Μάνης. Ξεκούραση με καφεδάκι στον παραθαλάσσιο 

οικισμό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τον πιο διάσημο 

οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια με τους περίφημους 

Μανιάτικους Πύργους της. 

13.00  Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής περνώντας από χωριά «κρεμασμένα» σε 

πλαγιές και γεμάτα καστρόσπιτα. Κατευθυνόμαστε προς τον Κότρωνα, τον 

μεγαλύτερο παραθαλάσσιο οικισμό στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης που 

σήμερα βρίσκεται κάτω από τα νερά. Στάση στον Κότρωνα για μεσημεριανό 

φαγητό.  

17.00  Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις ξεκούρασης.  

21.30  Άφιξη στην Αθήνα 

 

   Τιμές      Κατ΄ άτομο 

   Δίκλινο     75€ 

          Τρίκλινο     70€ 

   Μονόκλινο     95€ 
 

Περιλαμβάνονται:  

 Όλες οι μετακινήσεις με πούλμαν 

 Μια διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Porto Vitillo Boutique Hotel 



 Το πρωινό της Κυριακής στο μπουφέ του ξενοδοχείου 

 Παραδοσιακά μεζεδάκια σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Αρεόπολη το βράδυ 

του Σαββάτου, προσφορά του Συνδέσμου. 

 

Προθεσμίες - Κρατήσεις: 

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 

Eξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 

2018. 

Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την 

κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της 

προθεσμίας. 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία 

του Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, 801-222777 - υπεύθυνη, κα Έλσα Γεωργίου). 

 

Λογαριασμοί τραπέζης: Alpha bank 415 00 2002003067  

( IBAN GR80 0140 4150 4150 0200 2003 067 )  
 

Eurobank 0026 0418 58 0200031139  

( IBAN GR90 0260 4180 0005 8020 0031 139 ) 

(Ονομαστική κατάθεση) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, πριν την 19 Οκτωβρίου 2018, τα 

χρήματα που έχετε δώσει επιστρέφονται  στο ακέραιο. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας μετά την 19 Οκτωβρίου 2018, 

επιστρέφονται μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στη μετακίνηση με το πούλμαν, ή 

όλο το ποσό, αν δεν έχει ακόμη αποσταλεί η τελική λίστα στο ξενοδοχείο.  

 

 


