
 
2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
΄΄ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ΄΄ 

ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ –  
ΛΕΒΙΔΙ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 20/02/2022 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – 
ΤΡΙΠΟΛΗ  (496 χλμ) 
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση από την 
Ακαδημία. Με ενδιάμεση στάση κατευθυνόμαστε προς την ορεινή Αρκαδία. Πρώτη μας επίσκεψη 
θα είναι το πετράδι του Μαινάλου, η Βυτίνα. Όμορφη, δροσερή, γαλήνια, καταπράσινη και γραφική, 
πολιτισμένη και φιλόξενη, η Βυτίνα, παραμένει η μεγάλη κυρία της τουριστικής ανάπτυξης του 
νομού Αρκαδίας. Αρχοντική, με τα παλιά πετρόσπιτα της, τα γραφικά στενά της, την ζωντανή 
πλατεία της με την παλιά εκκλησία, τα δεντροσκέπαστα δρομάκια της για περιπάτους, ανταμείβει 
τον επισκέπτη της. Συνεχίζουμε για τη Δημητσάνα, χτισμένη σε περίοπτη θέση πάνω από 
το φαράγγι του Λούσιου και σε υψόμετρο από τα 950 μέχρι και τα 1080 μέτρα. Είναι μία πανέμορφη 
κωμόπολη με πλούσια ιστορική παράδοση, γνωστή για το μπαρούτι. Αξίζει να περπατήσετε 
στα γραφικά πέτρινα καλντερίμια και να ανεβείτε σε κάποιον από τους λόφους πάνω στους 
οποίους είναι χτισμένη η Δημητσάνα ώστε να απολαύσετε το ιδιαίτερο Αρκαδικό τοπίο αλλά και τον 
ίδιο τον οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά. Παραμονή για φαγητό και στη συνέχεια, λίγο πάνω 
από τον Λούσιο και μόλις 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Δημητσάνας, θα βρείτε 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. Εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά πως λειτουργούσαν οι νεροτριβές οπού 
πλένονταν τα ρούχα, ο αλευρόμυλος, το βυρσοδεψείο για την επεξεργασία των δερμάτων και 
φυσικά ο μπαρουτόμυλος με κοπάνια για την παραγωγή μπαρουτιού. Επόμενη στάση μας θα είναι 
το πετρόχτιστο χωριό που ΄΄κρέμεται΄΄ από το Μαίναλο, η Στεμνίτσα. Είναι η ιστορική κωμόπολη 
της Γορτυνίας με θέα πάνω στο απόκρημνο ύψωμα που κόβει την ανάσα. Από εκεί αναχωρούμε 
για την ιστορική  πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, την Τρίπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη της Τρίπολης όπου 
μπορείτε να κάνετε μια  βόλτα στην κεντρική πλατεία. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 21/02/2022, ΤΡΙΠΟΛΗ - ΛΕΒΙΔΙ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (439 χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση  στο πούλμαν και αναχώρηση για το Λεβίδι το οποίο βρίσκεται απλωμένο 
νωχελικά στο μαγικό δάσος του Μαινάλου. Η αρχοντική κωμόπολη του Λεβιδίου θα σας 
εντυπωσιάσει με τα πετρόχτιστα σπίτια του, χτισμένα στα μέσα του 19ου αιώνα και με την γεμάτη 
ζωή πλατεία του. Από εκεί, άφιξη στο χωριό Κάψια Μαντίνειας όπου θα επισκεφθούμε το σπήλαιο 
Κάψια που ανακάλυψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Γκουστάβ Φουζέρ το 1887 κατά τη διάρκεια 



ανασκαφών στην αρχαία Μαντίνεια..Στην αίθουσα των «Θαυμασίων» υπάρχουν οι σπανιότεροι 
χρωματισμοί λιθωματικού υλικού από κάθε άλλο σπήλαιο στη χώρα μας. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και με ενδιάμεση στάση για φαγητό, επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και 
αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  
και θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος 
των πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   94  € / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, , ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με την πολυετή 
εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στην Τρίπολη, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, με πρωινό. 
- Τοπικό φόρο διαμονής. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, στο σπήλαιο και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει 

η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν 

τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 

14 ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα 
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής 
του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 

 

   
Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


