
 

iep-cyprus.com  

 

Πασχαλινή εκδρομή στο Ναύπλιο 17-21 Απριλίου 2020 

 

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και  

το ταξιδιωτικό γραφείο Skylab Travel  

διοργανώνουν πενθήμερη  Πασχαλινή 

εκδρομή στις 15-22/4/20  στο Ναύπλιο 

και την Αθήνα και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να δηλώσουν 

συμμετοχή  στο τηλ.  99 373000  ή στη 

διεύθυνση in.el.politismou @gmail.com                                                             

Διαμονή  : 3  βράδια στο Ναύπλιο  και 1 
βράδυ στην Αθήνα  

 Πτήσεις:   BLUE AIR 

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ   17/4 0B5161 0730-0915                                                                                                      

ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ   21/4 0B5362 2045-2230 

 

Πρόγραμμα: 

 

17/04. Μεγάλη Παρασκευή 

 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση με πρωινή πτήση για την Αθήνα. 

Παραλαβή  και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο. Πρώτος μας σταθμός για καφέ στον 

Ισθμός της Κορίνθου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Επίδαυρο, το ομορφότερο «ζωντανό» 

αρχαίο θέατρο του κόσμου. Ένας μοναδικός αρχαιολογικός χώρος και ένα φυσικό τοπίο που 

γαληνεύει την ψυχή. Το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου έχει εξέχουσα θέση στην πολιτιστική 

διαδρομή της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς έχει φιλοξενήσει κορυφαίες παραστάσεις αρχαίου 

δράματος με τους μεγαλύτερους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Το απόγευμα 

άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ θα 

παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο και τη συνάντηση των Επιταφίων, του Αγίου Γεωργίου 

και της Παναγίας, στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο του Ναυπλίου. Διανυκτέρευση. 
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18/04  Μεγάλο Σάββατο.  

Πρόγευμα. Παρακολούθηση της  Πρώτη Ανάστασης σε παρακείμενη εκκλησία.  Περιπατητή 

γνωριμία στα σοκάκια του Ναυπλίου. Ελεύθερο χρόνος για  γεύμα στο κέντρο της πόλης.  

Ακολούθως θα επισκεφτούμε  την Ιερά μονή Αγίου Θεοδοσίου στο χωριό Παναρίτη λίγο έξω 

από το Ναύπλιο. Η μακραίωνη ιστορία και η επιβλητική της όψη εντυπωσιάζει. Επιστροφή 

στο Ναύπλιο. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης  Ακολουθίας. Στη συνέχεια,  

Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα σε εστιατόριο της πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

 

19/04  Κυριακή του Πάσχα 

Πρόγευμα. Ελεύθερο πρωινό και ακολούθως Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το 

απόγευμα θα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο θέρετρο Τολό για να δούμε τα παραδοσιακά 

έθιμα της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

20/04  Δευτέρα του Πάσχα 

Μετά το πρόγευμα,  κατευθυνόμαστε προς το  Πόρτο Χέλι όπου θα επιβιβαστούμε στο 

καραβάκι για τις Σπέτσες, ένα από τα ομορφότερα και πιο κοσμοπολίτικα νησιά του 

Αργοσαρωνικού. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα στενά της πόλης των 

Σπετσών που χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με νεοκλασικά σπίτια, βοτσαλωτές αυλές, 

πολύχρωμα ευωδιαστά  λουλούδια και πανέμορφα μπαλκόνια. Αξίζει να επισκεφτούμε 

το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, που λειτουργεί και ως Μουσείο, στην πλατεία 

Πευκάκια. Στις Σπέτσες, απαγορεύεται η κυκλοφορία  αυτοκινήτων και οι μετακινήσεις 

γίνονται με μοτοσικλέτες, ποδήλατα, ταξί και ιππήλατες άμαξες. Το απόγευμα επιστροφή με 

το καραβάκι στο Πόρτο Χέλι, απ’  όπου θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Αθήνα. 

Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

 

 

21/04  Τρίτη του Πάσχα 

Ελεύθερη μέρα στην Αθήνα για ψώνια, περιπάτους και άλλες αυτόβουλες δραστηριότητες.  

Αργά το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος  για την πτήση μας προς 

την Κύπρο. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  



 

iep-cyprus.com  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 
17-21/4 € 545 €600 €490 

 

 

Περιλαμβάνονται 

- Αεροπορικό εισιτήριο &  φόροι αεροδρομίων Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με BLUE AIR 
- 1 αποσκευή 32 κιλά και μια χειραποσκευή 55χ40χ20  έως 8 κιλά 
- Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στο ΝΑΥΠΛΙΟ  με πρόγευμα και 1 βραδυ στην 

Αθήνα  σε ξενοδοχείο 4 * με πρόγευμα 
- Εκδρομές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
- Μαγειρίτσα το Μεγάλο Σάββατο και Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα σε 

τοπικό εστιατόριο. 
- Εμπειρος  συνοδός 
- ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

- Φόρος διαμονής : Είναι ανά δωμάτιο / ανά ημέρα και είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο 
της διαμονής σας (  3* 1,50€ / 4* 3,00€ / 5*  4,00€ ).  Ό, τι ρητά δεν αναφέρεται 
(είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ) ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.  
 

Πληροφορίες - Κρατήσεις  τηλ. 99 373000.   Η θέση εξασφαλίζεται με προκαταβολή 250 

ευρώ. 

Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 

357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 

SWIFT /BIC BCYPCY2N.  

 

 


