
 

           

 

 
 

 

ΣΤΑ ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ 
LIMIRA MARE  relax πάνω στο κύμα 

ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
3 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα – Σπάρτη – Μονεμβασιά – Νεάπολη : Αναχώρηση το πρωί  με ενδιάμεση στάση για 
Μονεμβάσια μέσω Σπάρτης. Επίσκεψη στην επιβλητική Μονεμβασιά η οποία υπήρξε από τις πιο σπουδαίες 
καστροπολιτείες της Ελλάδας. Είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο με μοναδική πρόσβαση από τη στεριά, 
μια στενή λωρίδα γης σε ρόλο γέφυρας. Αυτή η φυσική τοποθεσία είναι που την κατέστησε διαχρονικά 
ιδανικό καταφύγιο από τις επιδρομές των βαρβάρων. Πρώτη εικόνα μπαίνοντας στην Καστροπολιτεία, το 
σπίτι του ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Από εδώ ξεκινάει το μεγάλο βυζαντινό καλντερίμι, ο «κεντρικός δρόμος 
της αγοράς» από τον οποίο ξεχύνονται πολλά μικρότερα λιθόστρωτα δαιδαλώδη σοκάκια θα δούμε τα 
παλαιά αρχοντικά, τις Βυζαντινές Εκκλησίες και το περίφημο Κάστρο. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και 
γεύμα όσοι επιθυμούν. Καταλήγουμε το απόγευμα στη γραφική Νεάπολη. Τακτοποίηση στο 
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας LIMIRA MARE, διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα, Ελαφόνησος – Παραλία Σίμου : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το όμορφο και 
κοντινό νησάκι της Ελαφονήσου, μόλις λίγα μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Η σαγηνευτική 
Ελαφόνησος, των τυρκουάζ κρυστάλλινων νερών και των απέραντων χρυσαφένιων παραλίων, είναι 
έτοιμη να μας γοητεύσει. Στο άκρο της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, το άλλοτε άντρο πειρατών και 
κουρσάρων, με τη μακρά ιστορία και παράδοση είναι ο ιδανικός προορισμός. Μετάβαση στην ομορφότερη  
παραλία τις Μεσογείου, τον Σίμο μπάνιο και χαλάρωση στα τυρκουάζ νερά. Όσοι επιθυμούν γεύμα 
μπορούν να εξυπηρετηθούν στο self service του κάμπινγκ. Το απόγευμα καφεδάκι στην χώρα.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος  για βόλτα στην γραφική Νεάπολη. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα, Ελεύθερο πρωινό - Γύθειο - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας ελεύθερη ημέρα για να 
απολαύσουμε το μπάνιο μας στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο μας. Το μεσημέρι θα  
επισκεφθούμε το Γύθειο. Παραμονή στο γραφικό λιμανάκι, ελεύθερο γεύμα. Κατόπιν παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 129€  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Μεταφορές με πολυτελές ιδιόκτητο κλιματιζόμενο πούλμαν Mercedes Benz 
 Διανυκτερεύσεις στο παραλιακό ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3*+ 
 2 πρωινά σε μπουφέ 
 Αρχηγός-Συνοδός εκδρομής,  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Τα εισιτήρια του F/B για Ελαφόνησο 
 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος 
 Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του 

 
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!! 

 


