Μοναδική Διήμερη εκδρομή στην Λακωνική Μάνη: Ήλιος, πέτρα, θάλασσα
Μονεμβασιά- Γύθειο – Σπήλαια Διρού – Αερόπολη Μάνη ! 13-14/10/2018 !
Τιμή 75 € κατά άτομο
Φοιτητές & Άνεργοι 65 €
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο γονείς: ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 ετών έως 12 ετών 40 €
-Μονόκλινο: +20€
Πρόγραμμα :
1 ΗΜΕΡΑ
Το Σάββατο 13/10 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας
Σταδίου 65 (αρχές Ομόνοια) με ενδιάμεσες στάσεις, πρώτη στάση μας η
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ στην ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ μια εμπειρία που θα σας μαγέψει μια
μικρή ιστορική πόλη του Nομού Λακωνίας, το «πέτρινο καράβι» του Γιάννη
Ρίτσου, η όμορφη Μονεμβασιά, στέκει καρτερικά, ζει στο παρελθόν της και σε
ταξιδεύει στον χρόνο, γοητεύεσαι από τα παλιά αρχοντικά, τις περίτεχνες
βυζαντινές εκκλησιές, περπατάς στα πέτρινα καλντερίμια και περνάς σκυφτά
κάτω από τις παλιές χαμηλές καμάρες με τις εντυπωσιακές αψίδες και τα
οικόσημα, τα οποία δίνουν τη δική τους αίγλη στο παραμύθι που αφήνεσαι να
ζήσεις. Εκεί θα επισκεφθούμε το κάστρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
βόλτα, καφέ ,φαγητό. Έπειτα αναχωρούμε για το ΓΥΘΕΙΟ ένα λιμάνι με
μανιάτικο άρωμα .Τακτοποίηση , Διανυκτέρευση.
2 ΗΜΕΡΑ
Κυριακή 14/10
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο στην συνέχεια επιβίβαση στο
πούλμαν για ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ ,ταξίδι στη μαγεία της φύσης, ένα από τα
ωραιότερα σπήλαια στον κόσμο βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Λακωνικής
Χερσονήσου, στον Όρμο του Διρού. 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! Έχει χαρακτηριστεί

ως το ωραιότερο λιμναίο σπήλαιο στον κόσμο, από τα μέχρι στιγμής γνωστά
σπήλαια. Συνεχίζουμε για την ΑΕΡΟΠΟΛΗ πρωτεύουσα της Μέσα Μάνης και
ένα από τα πιο τουριστικά χωριά της ευρύτερης περιοχής είναι ένας
καλοδιατηρημένος οικισμός με πέτρινα σοκάκια που φέρουν ζωντανά τα ίχνη
της αίγλης του παρελθόντος, καλοδιατηρημένα πυργόσπιτα ,και πετρόχτιστους
ξενώνες. Κέντρο του χωριού είναι η μεγάλη πλατεία με το άγαλμα του
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, όπου τα Σάββατα, οι ντόπιοι παραγωγοί στήνουν
τους πάγκους τους και πουλάνε τοπικά προϊόντα. Γύρω από την πλατεία θα
βρείτε πολλά μαγαζιά, ταβέρνες, cafes και τη δημοτική βιβλιοθήκη.
Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις .
Περιλαμβάνονται:
-Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Pantheon 3* στο κέντρο του Γυθείου
-Πρωινό σε μπουφέ
-Συνοδός του γραφείου
-ΦΠΑ
- Φόρος διανυκτέρευσης
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.
Τιμή εισιτηρίου για Σπήλαια Διρού
-Eνήλικες : 12€
-Παιδιά έως 18 ετών: 8€

