17-19/2/2018 3ήμερη

ΝΑΥΠΛΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΠΑΛΑΜΙΔΙ
Σάββατο 17/2/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΚΡΑΝΙΔΙ
- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για να μας μεταφέρει σε μικρή
απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό
Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της Επανάστασης του 1821 που γέννησε
στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα. Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για
καφέ, ψώνια και φαγητό μέχρι το απόγευμα που θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αργολίδας
το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη.
Διανυκτέρευση.
Κυριακή 18/2/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό Χώρο των ΜΥΚΗΝΩΝ(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία
για το ΠΑΛΑΜΗΔΙ ένα από τα ωραιότερα κάστρα της Ελλάδος και το καλύτερο διατηρημένο φρουριακό
συγκρότημα της ενετοκρατίας. Βρίσκεται σε ύψος 216μ. με θέα την πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, τον Αργολικό
κόλπο και το Μπούρτζι(έξοδα ατομικά). Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στην πόλη που θα είμαστε
ελεύθεροι να ζήσουμε τους Αποκριάτικους ρυθμούς της, με αποκορύφωμα την Καρναβαλική παρέλαση
με μπροστάρη τον βασιλιά καρνάβαλο, όπου τον ακολουθούν μαριονέτες και άρματα στο ταξίδι του
μέχρι την καύση στο λιμάνι.
μπορέσουμε
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Θα τον αποχαιρετίσουμε με μουσική και βεγγαλικά. Το βράδυ θα

παρακολουθήσουμε

τις

νεανικές

συναυλίες

στην

πλατεία

Συντάγματος.

Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 19/2/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν
μπορούν να περάσουν απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, γεύμα(κούλουμα). Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : ΔΙΚΛΙΝΟ 110 Β/Β, 150 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) τα 2 πρωινά, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Φ.Π.Α, 7) το καραβάκι για
ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ο νέος φόρος διαν/σης.

