ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ – ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ

ΑΝΑΧ. 26 ΜΑΪΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ

η

1 μέρα, Αθήνα – Σπάρτη – Σκάλα : Αναχώρηση το πρωί με ενδιάμεση στάση για καφέ στον Ισθμό. Συνεχίζουμε για το Αρτεμίσιο και την
Σπάρτη. Επίσκεψη στο ενδιαφέρον Μουσείο Ελιάς. Είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην χώρα μας αναδεικνύοντας την πολύπλευρη
σημασία της ελιάς και του λαδιού. Η καστροπολιτεία του Μυστρά θα είναι η επόμενη στάση μας. θα επισκεφτούμε τη νεκρή Βυζαντινή
Πολιτεία όπου παλάτια, πύλες, αρχοντικά και σπίτια καταγράφουν την ανεπανάληπτη ιστορική διαδρομή της έδρας του Δεσποτάτου
του Μορέως. Θα δούμε τις αναρίθμητες βυζαντινές εκκλησίες που κοσμούν το κάστρο και θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα. Το
μεσημέρι θα γευματίσουμε στο μαγευτικό προάστιο της Σπάρτης, Αϊ Γιάννης. Μετά το γεύμα θα αναχωρήσουμε για την Σκάλα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το απόγευμα, σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα σοκάκια, να ανακαλύψετε τις ομορφιές της
περιοχής. Δείπνο, διανυκτέρευση.
η
2 μέρα, Μονεμβασιά – Νεάπολη – Ελαφόνησο : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη μεσαιωνική καστροπολιτεία,
Μονεμβάσια ή Μονεμβασία, Μαλβάζια, Μαλβαζούϊ, Μικρό Γιβραλτάρ, ή Βράχος. Το 375μ.χ. αποκόπηκε από την Λακωνία, μετά από
έναν τρομερό σεισμό, και πήρε τη μορφή που βλέπουμε σήμερα, όπως ακριβώς συνέβη και με την Ελαφόνησο νοτιότερα. Κατά τον
μεσαίωνα κατοικήθηκε, οχυρώθηκε και γνώρισε μεγάλη ακμή. Περιτριγυρισμένη από ορμητήρια πειρατών και κουρσάρων η
Μονεμβασιά δεν θα επιβίωνε χωρίς τον βράχο. Θα επισκεφτούμε την Κάτω πόλη. Είναι κτισμένη δίπλα στην θάλασσα, στην
νοτιοανατολική πλευρά του Βράχου, με άριστα συντηρημένα και αναπαλαιωμένα κτίσματα από μια μοναδική ελληνική αρχιτεκτονική
με άρωμα Αιγαίου και πέτρας. Συνέχεια η Άνω Πόλη είναι κτισμένη στην πάνω πλευρά του βράχου, με θέα, από ψηλά, το Μυρτώο
πέλαγος. Αποτελεί απόρθητο φυσικό οχυρό, με αρκετά χαλάσματα αλλά και ελάχιστα κτίσματα να διασώζονται ως σήμερα. Το
ανέβασμα γίνεται περπατώντας μέσα από την κάτω πόλη. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην πανέμορφη Ελαφόνησο, όπου θα
γευματίσουμε στα παραλιακά ταβερνάκια και ουζερί. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην όμορφη Νεάπολη ή διαφορετικά Βάτικα, είναι
ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Λακωνίας, και αποτελεί το τελευταίο χερσαίο τμήμα της Ευρώπης. H πόλη άρχισε να οικοδομείται
το 1837 από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα Μπίρμαχ. Θα δούμε Το ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού στην κεντρική πλατεία
του παραλιακού δρόμου τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας, και θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας σε ένα από τα πολλά παραλιακά
καφενεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
η
3 μέρα, Σπήλαια Διρού - Γύθειο – Αθήνα : Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τα Σπήλαια Διρού. Σε μια απόσταση 37 χιλιομέτρων
από το Γύθειο, βρίσκονται τα περίφημα σπήλαια του Διρού, η ύπαρξη των οποίων είναι γνωστή από το 1950 που το ζεύγος Πετροχείλου
τα εξερεύνησε. Θεωρούνται ως ένα από τα ομορφότερα σπήλαια λιμνών του κόσμου. Επιστροφή στο Γύθειο με το γραφικό λιμανάκι και
τις ψαροταβέρνες να μας περιμένουν για το μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής και με
ενδιάμεση στάση στον Ισθμό θα καταλήξουμε στην Αθήνα.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ : Το Oasis Hotel 3*+ είναι πραγματικό στολίδι, βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας,
αφήνουν ικανοποιημένο ακόμη και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Περιλαμβάνει πισίνα, γυμναστήριο. Διαθέτει δωμάτια με κομψή
διακόσμηση, τηλεόραση LCD και δωρεάν Wi-Fi. Πολλά δωμάτια έχουν μπαλκόνι με θέα στους κήπους του ξενοδοχείου. Τα μπάνια
παρέχουν φωτισμό χρωματοθεραπείας και ηχοσύστημα.
Τιμή συμμετοχής:
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:






Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διανυκτέρευσεις στο ξενοδοχείο OASIS 3*+
Ημιδιατροφή (2 Πρωινά και 2 Δείπνα)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :

Δημοτικός Τουριστικός φόρος
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για την Ελαφόνησο

129€

