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Γιορτινή Αρκαδία
23/12/2021
1η ημέρα 23/12: Αθήνα – σπήλαιο Κάψια – Αρχαία Μαντίνεια – Τρίπολη
Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση. Θα απολαύσουμε
την πανέμορφη διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξουν στάσεις για ξεκούραση. Πρώτη μας
επίσκεψη στο σπήλαιο Κάψια, που οι ειδικοί το έχουν κατατάξει στον κατάλογο των 10 πιο αξιόλογων
σπηλαίων της ελληνικής επικράτειας. Σε αυτό εδώ το αστείρευτης ωραιότητας σπήλαιο, βρέθηκαν οστά
ανθρώπων και πήλινα καθημερινά σκεύη. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η αρχαία Μαντίνεια. Η αρχαία
Μαντίνεια Αρκαδίας υπήρξε από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας και
αναδείχθηκε σε σπουδαίο κέντρο ιστορικών εξελίξεων, όχι μόνο της περιοχής της Αρκαδίας όπου ανήκε, αλλά
και ολόκληρης της Ελλάδας. Εκεί θα δούμε και τον χριστιανικό ναό της Αγίας Φωτεινής, έναν συνδυασμό
βυζαντινής και ελληνικής αρχιτεκτονικής που έχει διχάσει ως προς την αισθητική του. Είναι τόσο
εντυπωσιακή που ακόμα και αν δεν την έχεις ακουστά, περνώντας τυχαία από την περιοχή είναι αδύνατο να
μην σταματήσεις να την θαυμάσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τρίπολη. Ελεύθερος
χρόνος για ξεκούραση και βόλτα. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα 24/12: Αρκαδιανή – Στεμνίτσα – Δημητσάνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την εκδρομή μας. Πρώτος σταθμός η Αρκαδιανή.
Σκαρφαλωμένη στα βουνά της Γορτυνίας, στο πιο όμορφο σημείο του χωριού Ψάρι, με θέα το Λύκαιο Όρος
και τη γραφική Καρύταινα, η «Αρκαδιανή» είναι ένα πρότυπο αγροτουριστικό κέντρο γεύσεων, σπιτικής
μαγειρικής και παραδοσιακών προϊόντων. Περιπλανηθείτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της βιβλιοθήκης
με τα 650 σπάνια βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα και τα εκατοντάδες σχετικά έγγραφα και ντοκουμέντα,
αλλά και τις 1.500 σύγχρονες εκδόσεις. Μπορείτε επίσης, να θαυμάσετε τον μουσειακό χώρο έκθεσης
σκευών και μικροεργαλείων κουζίνας από το 1900. Συνεχίζουμε με τη Στεμνίτσα. Σκαρφαλωμένη
στο Μαίναλο, αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα αλλά και τουριστικά χωριά, χωρίς όμως να χάνει κάτι από τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Η πρώτη εικόνα του χωριού, με τα μεγάλα πέτρινα σπίτια απλωμένα στους γύρω
λόφους κερδίζει τις εντυπώσεις, ενώ η συνέχεια μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη με μία επίσκεψη στα καφέ
της πλατείας για κάποιο τοπικό γλυκό (ξακουστά είναι τα μυγδαλάτα). Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα.
Χτισμένη σε περίοπτη θέση πάνω από το φαράγγι του Λούσιου, είναι μία πανέμορφη κωμόπολη στο κέντρο
της ορεινής Αρκαδίας με πλούσια ιστορική παράδοση. Εδώ βρίσκεται και το μοναδικό στον Ελλαδικό
χώρο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Πρόκειται για ένα θεματικό μουσείο στο οποίο παρουσιάζονται οι
τρόποι χρήσης του νερού, ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Επιστροφή στην
Τρίπολη. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα 25/12: Λεβίδι – Βυτίνα – Λαγκάδια
Μετά το πρωινό μας, συνεχίζουμε τις εξορμήσεις μας στην περιοχή. Θα επισκεφθούμε το γραφικό και
ιστορικό Λεβίδι. Θα σας αιχμαλωτίσει με την επιβλητική θέα του Μαινάλου και του κάμπου και τη φιλοξενία
που είναι αρμονικά δεμένη με τη γραφικότητα και την παράδοση. Ακολουθεί η Βυτίνα, το πιο ζωντανό και
τουριστικά αναπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μαινάλου. Στα δρομάκια του χωριού και γύρω από την πλατεία θα
βρείτε ταβέρνες, καφέ-μπαράκια και μαγαζιά με ξυλόγλυπτα και τοπικά προϊόντα. Από τα πιο δημοφιλή

σημεία για περίπατο ο ρομαντικός Δρόμος της Αγάπης, ανάμεσα στις δεντροστοιχίες. Τέλος θα καταλήξουμε
στο γραφικό χωριό Λαγκάδια. Κτισμένα σε μια απότομη πλαγιά του Μαινάλου, μέσα σε πλούσια βλάστηση,
μοιάζουν να κρέμονται πάνω από το άγριο φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Τουθόα. Το «κρεμαστό χωριό
της Πελοποννήσου», όπως αποκαλείται από παλιά, είναι ένα φυσικό και αρχιτεκτονικό αριστούργημα, με
εκπληκτικά πέτρινα αρχοντικά και καλντερίμια. Επιστροφή στην Τρίπολη. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα 26/12: Τρίπολη – Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες μας βόλτες. Αν και η πρωτεύουσα της
Αρκαδίας δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό, ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ για μια σύντομη επίσκεψη δεν
θα βιαστεί να φύγει. Αρχίστε τη βόλτα σας από την πλατεία Άρεως, με τον ανδριάντα του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, γύρω από την οποία είναι μαζεμένα όμορφα νεοκλασικά. Η πλατεία Πετρινού με το
Μαλλιαροπούλειο Θέατρο του 1910, η Παλιά Φιλαρμονική και το Αρχαιολογικό Μουσείο (έργα και τα δύο
του Τσίλερ), το σπίτι του Καρυωτάκη και η πλατεία του Αγίου Βασιλείου, είναι οι πιο κλασικές στάσεις μιας
βόλτας στην πόλη. Το απόγευμα επιβίβαση στο λεωφορείο μας για την επιστροφή στην Αθήνα.
Ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή
ατόμου

Επιβ.
Μονόκλινου

3ος
Ενήλικας

Παιδί
2-12

Παιδί
0-2

4

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΝ 4*

Πρωινό

245€

+75€

185€

165€

Δωρεάν

-Οι τιμές είναι ανά άτομο.
-Όπου παιδί: 2 έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

•
•
•

Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.
Διόδια αυτοκινητοδρόμων.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο.
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (κεντρικό).
Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. Άρθρο 53 Ν. 4389/2016: 1,50€ για ξενοδοχεία 3*, 3€ για
ξενοδοχεία 4* και 4€ για ξενοδοχεία 5* ανά ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, ο οποίος
έχει καθιερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Είσοδοι σε μουσεία και σε επισκεπτόμενους χώρους.
Επιπλέον γεύματα. Ποτά στο εορταστικό δείπνο.
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή για εορταστικό δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 35€ το άτομο

•

Προφυλάξεις κατά της νόσου Covid-19.

Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως ορίζει ο νόμος
Όλοι οι ενήλικες συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών
Τα παιδιά έως 11 ετών θα πρέπει να έχουν:
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών
Τα παιδιά 12-17 ετών θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών ή
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών

Με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας, διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα group είναι
ολιγομελή (αυστηρά έως 16 άτομα).

