Κυπαρίσσι
Μονεμβασιά

–

Γέρακας

–

3ημερη περιηγητική
29-30 Απριλίου και 1 Μαΐου 2017

Ελάτε μαζί μας να επισκεφτούμε τα

Κύφαντα !!!

Ο λόγος για το πανέμορφο παραθαλάσσιο και κυριολεκτικά
απομονωμένο χωριό του Μοριά, στον κόλπο του οποίου πάρα πολλοί
επώνυμοι Έλληνες και ξένοι selebrities έχουν επιλέξει για να
απολαύσουν το Μυρτώο Πέλαγος με τις ωραιότατες ακρογιαλιές.
Ο δρόμος από το Χάρακα και μετά είναι στενός με μεγάλους
βράχους, επιβλητικά φαράγγια, ατενίζοντας τον ελατοσκέπαστο
Πάρνωνα.
Φθάνοντας όμως στη Βρύση (ένας από τους τρεις οικισμούς του
χωριού) αντικρίζοντας την θάλασσα τα ξεχνάς όλα και περιμένεις
να φτάσεις για να απολαύσεις από κοντά τη μαγεία του τοπίου.
Βέβαια δεν θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε το Γέρακα (τη
Νορβηγία της Πελοποννήσου) με τα φιόρδ.
Σάββατο 29 Απριλίου 2017
Αναχωρούμε από Νέα Ιωνία με ενδιάμεσες στάσεις μέσω Σπάρτης
για το Κυπαρίσσι.
Τακτοποίηση στους ξενώνες

φαγητό, μπάνιο και ξεκούραση .

Το απόγευμα πριν την δύση του ήλιου θα κάνουμε έναν θαυμάσιο
περίπατο μίας ώρας περίπου, δίπλα στο κύμα μέχρι το εκκλησάκι
του Αϊ Γιώργη για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα.
Επιστροφή και το βράδυ ελεύθερο.

Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πανέμορφη Μονεμβασιά, θα
επισκεφτούμε τη καστροπολιτεία, και στη συνέχεια θα βρεθούμε
σε ένα παραμυθένιο τοπίο. Κάποιος θα πει ότι στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν φιόρδ, κάνετε λάθος. Και για να σας τα γνωρίσουμε θα
σας πάμε στη Νορβηγία της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στο
Γέρακα Λακωνίας
όπου θα θαυμάσετε τα φιόρδ και νοερά θα
σκεφτείτε ότι βρίσκεστε στη Νορβηγία.
Ο Γέρακας είναι ένα απάνεμο λιμανάκι, με πέτρινα ασβεστωμένα
σπίτια και γαλάζια παράθυρα, στην αγκαλιά μιας βαθυγάλαζης
λωρίδας θάλασσας που ακολουθεί τη δική της διαδρομή μέσα στη
στεριά σαν να είναι μία λίμνη .
Φαγητό στα ταβερνάκια δίπλα στο κύμα και επιστροφή στο
Κυπαρίσσι, για διανυκτέρευση.
Δευτέρα 1 Μαΐου 2017
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ν. Ιωνία,
αφού πρώτα
περάσουμε από τον Κοσμά και καταλήξουμε στο Λεωνίδιο, όπου
και θα γευματίσουμε. Αργά το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις.
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