
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Σκάλα – Πύλος – Μεθώνη – Κορώνη - Σπήλαια Δυρού –

Στούπα – Καρδαμύλη - Μονεμβασιά  - Ναύπλιο 

10/06-14/06/22 

1η μέρα, Παρασκευή 10  Ιουνίου: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση στο πλοίο για 

αναχώρηση για Πειραιά. 

 

2η μέρα, Σάββατο 11 Ιουνίου: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΝΑΛΙ ΙΣΘΜΟΥ - ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ –ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-

ΓΥΘΕΙΟ-ΣΚΑΛΑ 

Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την 

Πελοπόννησο. Στην διαδρομή για Καλαμάτα θα περάσουμε από τον  

Ισθμό της Κορίνθου, την Τρίπολη και τον Άγιο Πέτρο. Ένα όμορφο χωριό 

χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα. Εκεί θα προσκυνήσουμε στο 

μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβή. Συνεχίζουμε για την Σκάλα Λακωνίας 

όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας, 

ξεκούραση  και το βράδυ μεταφορά στο Γύθειο για βόλτα στο 

φωτισμένο λιμάνι , όπου θα έχετε πολλές επιλογές για δείπνο  . 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο,διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα, Κυριακή 12 Ιουνίου: ΣΚΑΛΑ-ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ-

ΣΚΑΛΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για να επισκεφθούμε την Πύλο. 

Μία γραφική παραθαλάσσια πόλη, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 

τμήμα του νομού Μεσσηνίας. Αμφιθεατρικά χτισμένη στο νότιο 

άνοιγμα του όρμου του Ναβαρίνου, όπου έγινε και η ιστορική 

ναυμαχία. Στην συνέχεια βλέπουμε την Μεθώνη, μία πανέμορφη 

γραφική κωμόπολη στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Πελοποννήσου και 

του νομού Μεσσηνίας, στην οποία δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο, με 

τα ψηλά τείχη και το Μπούρτζι, το οποίο είναι χτισμένο στην άκρη της 

χερσονήσου. Επόμενος σταθμός η Κορώνη. Μία από τις ομορφότερες 



 

πολιτείες της παραλιακής Μεσσηνίας, χτισμένη αμφιθεατρικά στις 

πλαγιές λόφου οπού δεσπόζει το βενετσιάνικο κάστρο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα, Δευτέρα 13 Ιουνίου :ΣΚΑΛΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ–  ΣΤΟΥΠΑ –

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ–ΣΚΑΛΑ–ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για εκδρομή στο σπήλαιο του 

Δυρού. Θα ξεκινήσουμε  για το σπήλαιο του Δυρού. Είναι ένα από τα 

ωραιότερα σπήλαια και βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Λακωνικής 

Χερσονήσου, στον Όρμο του Δυρού. Κάτω από το λιτό τοπίο της Μάνης 

η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από 

κάθε φαντασία. Κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, εντυπωσιακές 

κουρτίνες και αστραφτεροί κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, 

δημιουργώντας ένα απαράμιλλο θέαμα που κόβει την ανάσα. Θα 

περάσουμε από την Στούπα και τελευταίος μας σταθμός για σήμερα η 

Καρδαμύλη. Ένα παραθαλάσσιο χωριό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί 

από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

ως ιστορικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και 

αναχώρηση για τον γραφικό παραδοσιακό οικισμό της Μονεμβασιάς 

για να απολαύσουμε το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο αργά το βράδυ.  

 

5η μέρα, Τρίτη 14 Ιουνίου: ΣΚΑΛΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για την επιστροφή μας στον Πειραιά, με 

ενδιάμεση στάση στο όμορφο Ναύπλιο. Θα δούμε την πλατεία 

Συντάγματος που θυμίζει ιταλική «πιάτσα», καθώς και τα δύο 

παραδοσιακά τουρκικά τζαμιά, όπου στο ένα στεγάστηκε το πρώτο 

Αλληλοδιδακτικό Σχολείο, ενώ στο άλλο συνεδρίαζε η πρώτη Βουλή των 

Ελλήνων. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας με φόντο το Παλαμήδι με την 

εκπληκτική θέα και τις ατελείωτες μνήμες. Άφιξη στον Πειραιά. 

Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ηράκλειο. 

 

6η μέρα, Τετάρτη 15 Ιουνίου: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. 



 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο  δωμάτιο στο ξενοδοχείο: 345€ 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιά-Ηράκλειο σε 4κλινες 

εσωτερικές καμπίνες με πλοίο της ANEK / SUPERFAST 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο OASIS  3* στη Σκάλα 

Λακωνίας, με πλούσιο χειροποίητο πρωινό 

• Μετακινήσεις εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν και έμπειρο οδηγό 

• Συνοδός/αρχηγός  εκδρομής 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

• Είσοδοι σε μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους κλπ 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

• Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος πληρώνεται στο 

ξενοδοχείο (1,5€ ανά δωμάτιο τη βραδιά) 

 

 

 

Διαφορά μονόκλινου δωματίου στο ξενοδοχείο : 60€ 

Διαφορά καμπίνας σε 3κλινη εξωτερική καμπίνα στο πλοίο 20€ 

Διαφορά καμπίνας σε 2κλινη εξωτερική καμπίνα στο πλοίο 55€ 

 


