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Πόρτο Χέλι με εκδρομή στις Σπέτσες, Ύδρα & Πόρο 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Ναύπλιο – Πόρτο Χέλι 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση μέσω Ισθμού για το Ναύπλιο. Η 
πόλη με τα ισχυρά βενετσιάνικα φρούρια και την αρχοντική της παράδοση, υπήρξε επί μακρόν η καρδιά 
του Ελληνισμού. Μετά την ξενάγησή μας στα σημαντικότερα αξιοθέατα θα έχουμε χρόνο για φαγητό και 
περίπατο στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Αναχώρηση για Πόρτο Χέλι και νωρίς το απόγευμα θα 
φθάσουμε στο ξενοδοχείο διαμονής μας στην παραλία της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος για το μπάνιο μας στην πισίνα ή στην παραλία του ξενοδοχείου. Δείπνο. 
 
2η ημέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στην Ύδρα 
Μετά το πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ θα αναχωρήσουμε, μπροστά από το ξενοδοχείο μας με ιδιωτικό 
σκάφος, για την προαιρετική μας ολοήμερη κρουαζιέρα στο ομορφότερο και πιο γραφικό νησί του 
Αργοσαρωνικού, την Ύδρα. Τα επιβλητικά σπίτια και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, κτισμένα 
αμφιθεατρικά κάτω από τα γυμνά βράχια μαζί με τα τουριστικά καταστήματα και κοσμηματοπωλεία, τα 
εστιατόρια και τα καφέ, τις βάρκες, τα θαλάσσια ταξί και τα μεγάλα γιοτ, συνθέτουν την πανέμορφη εικόνα 
του λιμανιού της Ύδρας. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας 
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Εκδρομή στις Σπέτσες 
Μετά το πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ θα αναχωρήσουμε για την Κόστα όπου θα πάρουμε το φέρυ για να 
μας μεταφέρει σε 15 μόλις λεπτά στις πανέμορφες Σπέτσες. Πρώτα θα επισκεφτούμε το τριακοσίων ετών 
Αρχοντικό της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, με το μοναδικό σκαλιστό ταβάνι στη μεγάλη σάλα του, το 
οποίο από το 1992 λειτουργεί ως μουσείο. Θα θαυμάσουμε κειμήλια του Αγώνα, προσωπικά αντικείμενα 
της ηρωίδας και άλλα αξιόλογα εκθέματα. Έπειτα θα επισκεφτούμε το Μουσείο Σπετσών το οποίο 
στεγάζεται σε ένα επιβλητικό κτίριο, χτισμένο ανάμεσα στο 1795 και το 1798. Εδώ φιλοξενούνται 
αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 4000 χρόνια πολιτιστικής ιστορίας του νησιού που 
καλύπτουν όλες τις μορφές εκδήλωσης της τέχνης. Η υπόλοιπη παραμονή μας στο νησί έχει να κάνει με 
ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στα σοκάκια της Ντάπιας ή να περπατήσουμε πλάι στη θάλασσα έως 
το παλιό λιμάνι. Επίσης, μια βόλτα με άμαξα αξίζει τον κόπο με το παραπάνω! Μεσημεριανό φαγητό και 
νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ δείπνο σε 
πλούσιο μπουφέ.  
 
4η ημέρα: Πόρτο Χέλι – Πόρος – Αθήνα 
Μετά το πλούσιο πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον Γαλατά απ’ όπου θα πάρουμε το φέρυ για να 
περάσουμε σε 10 μόλις λεπτά στον Πόρο. Από την πρώτη κιόλας ματιά ο αρχοντικός και πευκόφυτος Πόρος 
θα μας προϊδεάσει για μια όμορφη και γαλήνια διημέρευση. Θα περιηγηθούμε στα σοκάκια του για να 
θαυμάσουμε τα γραφικά πολύχρωμα μικρομάγαζα της παραλίας, το Αρχαιολογικό μουσείο και για όσους 
επιθυμούν αξίζει να κάνετε μία βόλτα μέχρι το Ιστορικό Ρολόι. Μετά το μεσημεριανό φαγητό θα 
αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.  
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Περιλαμβάνονται: 
 Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3* superior 
 Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής 
 Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στις Σπέτσες 
 Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στον Πόρο 
 Αρχηγός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου 
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Το εισιτήριο του σκάφους για την κρουαζιέρα στην Ύδρα αξίας 20€ το άτομο 
 Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως 
 Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 

 
Σημείωση:  
Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ή ακόμα και να αφαιρεθεί κάτι αν κριθεί αναγκαίο 
από τον αρχηγό της εκδρομής για την καλύτερη διεξαγωγή του. 
 

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 8€ το δωμάτιο ημερησίως  
 

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/07 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν 

περίπου 10%.  
 

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου 

Αναχωρήσεις 

27/08 
10/09 

Τριήμερο 
Αρμάτας 

Δίκλινο bungalow 215 € 185 € 
3ο άτομο ενήλικας 175 € 145 € 

3ο άτομο παιδί έως 12 85 € 85 € 
4ο άτομο παιδί έως 6 85 € 85 € 
4ο άτομο παιδί 7 - 12 145 € 125 € 

Διαμέρισμα 2 χώρων (2 ενήλικες + 2 
παιδιά) 785 € 675 € 

Μονόκλινο bungalow 305 € 245 € 


