Απόδραση στα στολίδια του Πάρνωνα, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 29/10
Αναχώρηση 28/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΠΟΥΛΙΘΡΑ - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ
ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ SMYROS RESORT ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΘΡΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. ηµίωρη
στάση στην περιοχή του Ισθµού και συνεχίζουµε για ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ,
επίσκεψη και αµέσως µετά στο ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ θα έχουµε στάση και γεύµα
προαιρετικά. Η πανέµορφη διαδροµή µας συνεχίζεται για να τακτοποιηθούµε
το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στα ΠΟΥΛΙΘΡΑ, 7 µόλις χιλιόµετρα από το
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία υπέροχη και χαλαρή ηµέρα, µε εναλλαγές τοπίων
ξεκινά. Θα επισκεφθούµε τη ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ, χτισµένη σε υψόµετρο 650
µέτρων, στις πλαγιές του Πάρνωνα και το ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ, όµορφη κωµόπολη του
νοµού Αρκαδίας και πρωτεύουσα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, χτισµένο στις
ακτές του Μυρτώου πελάγους κάτω από το όρος Πάρνωνας. Παραµονή επίσκεψη, γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η πανοραµική µας διαδροµή συνεχίζεται και µας
οδηγεί στον ΚΟΣΜΑ, παραδοσιακό χωριό σε υψόµετρο 1150 µέτρων στον
ΠΑΡΝΩΝΑ. Το πανέµορφο χωριό βρίσκεται µέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο,
περιτριγυρισµένο από έλατα και καστανιές. Τα πέτρινα σπίτια του χτίστηκαν
από Κοσµίτες και Λαγκαδιανούς πετράδες, οι οποίοι ήταν περίφηµοι µάστορες
και φρόντισαν να ξαναχτίσουν το χωριό αµέσως µετά την καταστροφή του
από τα γερµανικά στρατεύµατα στις 30/1/1944. Παραµονή, επίσκεψη, γεύµα
προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα µέσω ΣΠΑΡΤΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ µε ενδιάµεση
στάση σε καφέ της Εθνικής οδού, στο Σπαθοβούνι, άφιξη το βράδυ.
Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη
νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία
∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
135€*
185€
(+100€ σε 4κλ.
130€
Smyros Resort καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

145€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Μεταφορές - περιηγήσεις µε κλιµατιζόµενο πούλµαν.
2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SMYROS RESORT.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

