Λακωνική και Μεσσηνιακή Μάνη, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ∆ΥΡΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. για
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουµε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωµένης
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν χτισµένη στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούµε
τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του ΒΙΛΑΡ∆ΟΥΙΝΟΥ
που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύµα σε ταβέρνα της περιοχής
προαιρετικά. Ακολούθως µέσω ΣΠΑΡΤΗΣ, στάση - επίσκεψη στο Μουσείο
Ελιάς, καταλήγουµε το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο µοναδικής οµορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του
∆ΥΡΟΥ, µία σπάνια εµπειρία σε ένα ταξίδι 1600 µέτρων, σε έναν υπόγειο
ποταµό. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουµε την ΑΡΕΟΠΟΛΗ, διατηρητέο οικισµό
µε την "ιδιαίτερη γοητεία" του µανιάτικου τοπίου, µε µία µοναδική
αρχιτεκτονική, µε σπιτάκια που µοιάζουν µε µικρά φρούρια και αµέσως µετά
τον όµορφο οικισµό του ΝΕΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ, στη Μεσσηνιακή Μάνη. Γεύµα
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
µε τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
και το περίφηµο ΚΑΣΤΡΟ. Γεύµα προαιρετικά και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ µε
ενδιάµεσες στάσεις, στο ΓΥΘΕΙΟ και σε καφέ της Εθνικής οδού, 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)
115€*
155€
(+100€ σε 4κλ.
110€
(+100€
σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)
Oasis
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

125€

*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:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 3*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

