
 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

4 Μέρες 

 

Αναχώρηση: 22/03 

Το Ναύπλιο, πρωτεύουσα του Νομού Αργολίδας, είναι μια γραφική πόλη με 

σπουδαία ιστορική και πολιτισμική παράδοση. 

 Είναι χτισμένη στους πρόποδες δύο φρουρίων, του Παλαμηδίου και της 

Ακροναυπλίας. 

Ο χαρακτήρας της πόλης με τη μεγάλη παράδοση και την ιστορία αιώνων μας 

ταξιδεύει σε ένα νεοκλασικό περιβάλλον του 19ου αιώνα.  

Τα γραφικά του δρομάκια είναι πλημμυρισμένα από το χρώμα της βουκεμβίλιας.  

Όταν τα φώτα της πόλης ανάψουν, στα σοκάκια της πόλης, οι ταβέρνες και τα 

μπαράκια του, υπόσχονται να σας χαρίσουν μια μαγική βραδιά. 

                            

 

 

                                           



 
1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη, 
υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Περπατήστε στα γραφικά 
σοκάκια της Αθήνας, απολαύστε τον καφέ σας, κάντε τα ψώνια σας ή γευματίστε 
σ’ ένα από τα πολλά εστιατόρια της πόλης. Ακόμη μπορείτε να παρακολουθήσετε 
μία θεατρική παράσταση ή να διασκεδάσετε σε μια μουσική σκηνή. 
Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο  
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο με στάση στο εκπτωτικό 
χωριό Mc Arthur Glen. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια, καφέ ή γεύμα (προαιρετικά). 
Λίγο μετά το μεσημέρι μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Ναύπλιο. Τακτοποίηση 
δωματίων και χρόνος ελεύθερος. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο του 
Ναυπλίου, να περιπλανηθείτε σε αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα από φράγκικα, 
ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. Κάντε τα ψώνια σας από τα πολλά 
τουριστικά μαγαζάκια που βρίσκονται στα σοκάκια, μέσα στη παλιά πόλη με 
σουβενίρ και διάφορα αναμνηστικά. Μην παραλείψετε να αγοράσετε ένα 
κομπολόι για σας ή για δώρο μια και το Ναύπλιο έχει μεγάλη παράδοση στα 
κομπολόγια. Το βράδυ απολαύστε το δείπνο σας (προαιρετικά) σε μια από τις 
ταβέρνες. Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: Ναύπλιο - Περιήγηση 
Πρόγευμα και αρχίζουμε την περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το αναστηλωμένο κτίριο της πρώτης Βουλής των Ελλήνων 
(Βουλευτικό), το Αρχαιολογικό Μουσείο, απέναντι από το θέατρο Τρανών, τις 
εκκλησίες του Αγ. Σπυρίδωνα και του Αγ. Γεωργίου, το Δημαρχείο και άλλες 
ομορφιές της πόλης και θα ανέβουμε μέχρι το Παλαμήδι για να απολαύσουμε την 
θέα της πόλης από ψηλά. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.  
Σας προτείνουμε να συμμετέχετε στον πανηγυρικό εσπερινό του Ιερού ναού 
Ευαγγελίστριας Ναυπλίου με την περιφορά της εικόνας την οποία πλαισιώνει η 
φιλαρμονική της πόλης. Κατά τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου η πόλη 
φωταγωγεί όλα τα κτίρια της. Διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: Ναύπλιο - Αθήνα - Λάρνακα 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στο Ναύπλιο. Το 
μεσημέρι θα παραδώσουμε τα δωμάτια και θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο 
με παραδοσιακά εδέσματα όπως μπακαλιάρο με σκορδαλιά, έθιμο της 25ης 
Μαρτίου. Αργότερα το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος για πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

 

                                                



 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα με την Blue Air. 

 Διαμονή για ένα βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρωινό μπουφέ. 

 Διαμονή για δύο βράδια σε ξενοδοχείο 3* στο Ναύπλιο με πρωινό μπουφέ. 

 Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή 
πούλμαν. 

 Γεύμα 25ης Μαρτίου σε τοπικό εστιατόριο. 

 Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος Αρχηγός. 

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. 

 1 αποσκευή 32kg και 1 χειραποσκευή 10kg. 

 Φαγητό και ποτό στην πτήση. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.. 

 Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά. 

 Ποτά κατά το γεύμα. 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

                                       



 
 

 

 

Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Athens Cypria Hotel 4* 

Rex Hotel Nafplio 3* 

€ 489 € 567 

 

 

 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Αθήνα  07.30 – 09.15 

Αθήνα – Λάρνακα  20.45 – 22.30 
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