
                                                                           

 

 

ΠΑΥΑ ζηην ΚΑΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΚΑΓΙΑ 

 (ΣΡΙΠΟΛΗ) 
5 Μέρες 

 

Με απεσθείας πηήζεις ηης COBALT 

05 Απριλίοσ CO716 Λάρνακα – Αθήνα 13:45 – 15:35 

09 Απριλίοσ CO723 Αθήνα – Λάρνακα 21:05 – 22:45 

 

1η μέρα (Μ. Πέμπηη): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΡΙΠΟΛΗ 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αζήλα. Άθημε, παξαιαβή θαη κέζσ 

Ιζζκνύ ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ θαξδηά ηεο Αξθαδίαο, ηελ Τξίπνιε πνπ έρεη θξαηήζεη όιε ηεο 

ηελ αξρνληηά. Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία. Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε.  

 

2η μέρα (Μ. Παραζκεσή): ΣΡΙΠΟΛΗ-ΛΙΜΠΟΒΙΙ-ΒΤΣΙΝΑ-ΓΗΜΗΣΑΝΑ-ΣΔΜΝΙΣΑ 

Πξόγεπκα θαη αθνινπζεί κηα ππέξνρε δηαδξνκή ζηελ θαξδηά ηνπ Μαηλάινπ. Πξώηα ζα 

επηζθεθηνύκε ην Ληκπνβίζη, εδώ βξίζθεηαη ην ζπίηη ηνπ Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε θαη ηεο μαθνπζηήο 

θακειηάο ηνπ. Σπλερίδνπκε γηα ηελ Βπηίλα θαη αξγόηεξα γηα ηελ Γεκεηζάλα. Θα επηζθεθηνύκε ην 

κνπζείν Υδξνθίλεζεο θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε πσο έθηηαρλαλ παιηά ην κπαξνύηη ζηνπο 

ζξπιηθνύο κπαξνπηόκπινπο θαη πσο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε δύλακε ηνπ λεξνύ. Δδώ βξίζθεηαη θαη ην 

ζπίηη ηνπ Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’ θαη πνιιά θεηκήιηα από ηνλ αγώλα ηνπ 1821. Δπόκελνο 

ζηαζκόο ε Σηεκλίηζα παιηό θέληξν αξγπξνρξπζνρνΐαο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηνπ 

ρσξηνύ θαη ζα δνύκε ην Ηξών ησλ Αγσληζηώλ ηνπ ’21 θαη εμσηεξηθά ην ιανγξαθηθό κνπζείν. 

Δπηζηξνθή λσξίο ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. Νεζηίζηκν δείπλν θαη αθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δπηηαθίνπ. Όινη νη επηηάθηνη ζα ελσζνύλ ζαλ έλα πνηάκη πίζηεο κπξνζηά από ηνλ επηβιεηηθό 

Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ζα ςάιινληα νη Θξήλνη ηνπ Δπηηαθίνπ. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3η μέρα (Μ. άββαηο): ΣΡΙΠΟΛΗ-ΑΓΙΑ ΘΔΟΓΩΡΑ ΒΑΣΑ  

Πξόγεπκα θαη κεηά ηελ πξώηε Αλάζηαζε ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Θενδώξαο 

Βάζηαο. Τν ζέακα κνλαδηθό θαζώο αληηθξίδνπκε ηελ εθθιεζία ηνπ 10νπ αηώλα πνπ αλαβιύδνπλ 

πνιιά λεξά θαη ζηε ζθεπή ηεο έρνπλ θπηξώζεη παλύςεια πιαηάληα. Φξόλνο ειεύζεξνο γηα γεύκα 

θαη γηα λα απνιαύζνπκε ην θαηαπιεθηηθό ηνπίν θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Τν βξάδπ 

αθνινπζεί ε Αλαζηάζηκε Λεηηνπξγία θαη ππξνηερλήκαηα ζα θάλνπλ ηνλ νπξαλό λα ιάκπεη. Γείπλν 

κε Μαγεηξίηζα θαη θόθθηλα απγά ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

4η μέρα (Κσριακή ηοσ Πάζτα): ΣΡΙΠΟΛΗ 

Μεηά ην πξόγεπκα ε κέξα καο είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Τξίπνιε. Δδώ ν Γήκνο πξαγκαηνπνηεί 

δηάθνξεο εθδειώζεηο ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο όπνπ δίλνπλ άξσκα Διιάδαο ηελ Αλαζηάζηκε κέξα. 

Μπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ην ςήζηκν αξληώλ πνπ ζπλνδεύνληαη κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη 

ηξαγνύδηα. Τν κεζεκέξη ζα απνιαύζνπκε Παζραιηλό γεύκα. Τν ππόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

 



                                                                           

 

 

 

5η μέρα (Γεσηέρα ηοσ Πάζτα): ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΔΒΗ-ΝΑΤΠΛΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη  απνραηξεηνύκε ηελ ζξπιηθή Αξθαδία κε θαηεύζπλζε ηελ Ιζηνξηθή Μνλή ηεο 

Παλαγίαο  Μαιεβήο. Φξόλνο ειεύζεξνο θαη ζπλερίδνπκε γηα ην παλέκνξθν Ναύπιην, πινύζην ζε 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη  γεκάην κε ηζηνξηθά γεγνλόηα. Πξώηα ζα επηζθεθηνύκε ην επηβιεηηθό 

θάζηξν Παιακήδη θαη κεηά ζα θάλνπκε ηνλ πεξίπαην καο ζηελ Παιηά Πόιε. Θα δνύκε ηελ εθθιεζία 

ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα, ην θηίξην πνπ έγηλε ε δνινθνλία ηνπ πξώηνπ Έιιελα θπβεξλήηε Ισάλλε 

Καπνδίζηξηα, ηελ επηβιεηηθή Πιαηεία Σπληάγκαηνο κε ηα δύν ηνύξθηθα ηδακηά, έλα από ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζπλέδξηα ηεο πξώηεο βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, 

ην Μπνύξηδη. Φξόλνο ειεύζεξνο γηα γεύκα θαη αξγά ην απόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ην αεξνδξόκην 

ηεο Αζήλαο γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηε Λάξλαθα. 

 

 

Σιμές καη’ άηομο: 

Γίκλινο €529 

Μονόκλινο €660 

Παιδικό €429 

 

Περιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Αζήλα-Λάξλαθα. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.  

 Μηα απνζθεπή βάξνπο κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 10 θηιά. 

 Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζην θεληξηθό μελνδνρείν ANAKTORIKON 4* ζηελ Τξίπνιε. 

 Πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά. 

 Τέζζεξα γεύκαηα όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ενξηαζηηθώλ 

ηνπ Αλαζηάζηκνπ Γείπλνπ θαη ηνπ Παζραιηλνύ Γεύκαηνο. 

 Φόξνο δηακνλήο ζην μελνδνρείν. 

 Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα  

 Έκπεηξνο αξρεγόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ 

 Υπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο 

 Φ.Π.Α. 

 

Γεν περιλαμβάνονηαι: 
♦ Δίζνδνη ζηνπο ρώξνπο ησλ επηζθέςεσλ. 

♦ Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 

♦ Πνηά ζηα θαγεηά. 

♦ Φαγεηό ζην αεξνπιάλν. 

♦ Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.      

♦ Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν ή πξνηεηλόκελν. 

 

 


