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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΟΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗ, 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ 

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…
A l a i n  d e  B o t t o n



Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους (1830), το Ναύπλιο

έγινε η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους. Ως αποτέλεσμα, η πόλη

διαδραμάτισε έναν πρωταρχικό ρόλο σε πολλά σημαντικά γεγονότα,

δημιουργήθηκαν θεσμοί, κατασκευάστηκαν εξαιρετικά κτίσματα. Περπατώντας

στην παλιά πόλη του Ναυπλίου είναι σαν να περπατάς με την ιστορία, από την

αρχαιότητα ως τους νεότερους χρόνους κι έτσι εύκολα μπορείς να νιώσεις όλες

τις σημαντικές στιγμές που έζησε αυτός ο τόπος.

Στην υπέροχη πόλη μας, μπορείς να χαρείς πολλά πράγματα, από ξεναγήσεις

στις αρχαιότητες έως γευσιγνωσίες και μοναδικές, πρωτότυπες δραστηριότητες.

Διάλεξε μια που σου ταιριάζει και ζήσε μια μοναδική εμπειρία!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ!

Ναύπλιο, η πρώτη πρωτεύουσα



Ακολούθησέ μας σε μαγικές διαδρομές!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ…

Αν λατρεύεις τα αξιοθέατα ή αν προτιμάς τη 

θάλασσα, βρες την εμπειρία που σου 

ταιριάζει και απόλαυσε την παραμονή σου 

στο Ναύπλιο…  



Πολιτιστικός Τουρισμός

Σε αυτή την υπέροχη βόλτα στα γραφικά σοκάκια του

Ναυπλίου, περνάμε με τη βοήθεια ντόπιου συνοδού από όλα

τα σημαντικά αξιοθέατα και μαθαίνουμε για την ιστορία της

πόλης και τα μυστικά της από πιστοποιημένο ξεναγό.

Διάρκεια: 60 - 90 λεπτά

Ιδιωτική ξενάγηση

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 4

Σημείο συνάντησης: Το ξενοδοχείο σας στο Ναύπλιο.

Αν δεν μένετε στην πόλη του Ναυπλίου, η Πύλη της Ξηράς,

στην είσοδο της παλιάς πόλης.

Ώρες διεξαγωγής: Νωρίτερα έναρξη 08:00 | Τελευταία

αναχώρηση 19:00

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Tip: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια

Τιμή κατ’ άτομο: 30€ (Περιλαμβάνει το κόστος του

πιστοποιημένου ξεναγού)

Παλιά πόλη Ναυπλίου – Περπατώντας με την ιστορία

Μια μοναδική ξενάγηση μέσα στο εμβληματικό κάστρο

Παλαμήδι, μαθαίνοντας τις σημαντικές στιγμές της ιστορίας του

τόπου και τα κατορθώματα των ηρώων του, ατενίζοντας την

εντυπωσιακή θέα της πόλης και της γύρω περιοχής, με τη

βοήθεια τοπικού συνοδού και πιστοποιημένου ξεναγού.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ιδιωτική ξενάγηση

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 4

Σημείο συνάντησης: Το ξενοδοχείο σας στο Ναύπλιο.

Ώρες διεξαγωγής: Νωρίτερα έναρξη 08:00 | Τελευταία

αναχώρηση 19:00

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Tip: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια

Τιμή κατ’ άτομο: 65€ (Περιλαμβάνει μεταφορά από και 

προς το Παλαμήδι, εισιτήρια εισόδου και το κόστος 

πιστοποιημένου ξεναγού)

Ξενάγηση στο Παλαμήδι



Περιηγηθείτε για μια μέρα στο πανάρχαιο παρελθόν της Αργολίδας και γνωρίστε δύο από τα διασημότερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου:

τις Μυκήνες και την Επίδαυρο. Περπατήστε στο βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, τις πολύχρυσες Μυκήνες, που πρώτος ύμνησε ο Όμηρος

στα γνωστά του έπη και που αποτελούν το σημαντικότερο και πλουσιότερο βασίλειο της ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα.

Από την άλλη, στη φημισμένη Επίδαυρο, αισθανθείτε την θεραπευτική ενέργεια του Ασκληπιείου, του ξακουστότερου θεραπευτικού κέντρου

του Αρχαίου κόσμου, και αφουγκραστείτε την μοναδική ακουστική του Αρχαίου Θέατρου της Επιδαύρου: Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής

κληρονομιάς κι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην αρχαία Ελλάδα, με παγκόσμια ακτινοβολία. Η τέλεια ακουστική του, η συμμετρία και

η αισθητική του πραγματικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Σας ξεναγούμε σε μια πραγματική εμπειρία ζωής, που θα γίνει η ανάμνηση, που

θα θυμάστε για πάντα…

Διάρκεια: Έως 7 ώρες

Αναχώρηση - Επιστροφή: Το ξενοδοχείο σας στο Ναύπλιο | Αν δεν μένετε εντός Ναυπλίου, η Πύλη της Ξηράς, η παλιά είσοδος της πόλης

Περιλαμβάνονται: Ντόπιος συνοδός | Μεταφορά από και προς τους αρχαιολογικούς χώρους | Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους |

Ξενάγηση από πιστοποιημένο ξεναγό | Τσαντάκι κολατσιού | Γεύμα σε παραλία

Προαιρετικά: ένα αναζωογονητικό μπάνιο στη θάλασσα!

Ώρα έναρξης: 8:00 π.μ. (αναχώρηση από Ναύπλιο)

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Tip: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια, καπέλο, γυαλιά ηλίου. Πάρτε μαζί πετσέτα θαλάσσης και το μαγιό σας.

Τιμή κατ’ άτομο: 240€ | Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 2 άτομα

Μια μοναδική ημερήσια εκδρομή στα πιο ξακουστά μνημεία της Αρχαιότητας

Ανακαλύψτε τις Μυκήνες και την Επίδαυρο



Το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του

ελληνικού πολιτισμού που επιβάλλεται να επισκεφτείς κατά την διάρκεια των

διακοπών σου στο Ναύπλιο. Ιστορία και μυθολογία ξετυλίγουν καλά κρυμμένα

μυστικά, σε ένα μέρος που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι άξιο θαυμασμού.

Ιδιωτική ξενάγηση

Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 2

Διάρκεια: 3,5 ώρες

Σημείο συνάντησης: Το ξενοδοχείο σας στο Ναύπλιο

Αν δεν μένετε εντός Ναυπλίου, η Πύλη της Ξηράς, στην είσοδο της παλιάς πόλης

Περιλαμβάνονται: Ντόπιος συνοδός | Μεταφορά από και προς τον αρχαιολογικό

χώρο | Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο | Ξενάγηση από πιστοποιημένο ξεναγό

Ώρες διεξαγωγής: Νωρίτερα έναρξη 08:00 | Τελευταία αναχώρηση 16:00

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Tip: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια

Τιμή κατ’ άτομο: 125€

Μυκήνες – Στην Πύλη των Λεόντων



Επίδαυρος – Γνωρίστε το ξακουστό Θέατρο
Ζήσε μια ξεχωριστή εμπειρία γνωρίζοντας ένα από τα πιο σημαντικά

οικοδομήματα της αρχαιότητας. Μάθε την ιστορία του, ζήσε τις σπουδαίες

στιγμές, που εξελίχθηκαν εδώ από τα αρχαία ως τα νεότερα χρόνια και

θαύμασε το μεγαλείο της δημιουργίας.

Ιδιωτική ξενάγηση

Ελάχιστος αριθμός ατόμων: 2

Διάρκεια: 3,5 ώρες

Σημείο συνάντησης: Το ξενοδοχείο σας στο Ναύπλιο

Αν δεν μένετε εντός Ναυπλίου, η Πύλη της Ξηράς, στην είσοδο της παλιάς

πόλης

Περιλαμβάνονται: Ντόπιος συνοδός | Μεταφορά από και προς τον

αρχαιολογικό χώρο | Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο | Ξενάγηση από

πιστοποιημένο ξεναγό

Ώρες διεξαγωγής: Νωρίτερα έναρξη 08:00 | Τελευταία αναχώρηση 16:00

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Tip: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια

Τιμή κατ’ άτομο: 125€



Sightseeing

ΜυκήνεςΕπίδαυροςΜπούρτζι, Ναύπλιο

Κάστρο Παλαμήδι, Ναύπλιο



Ας κάνουμε ένα ταξίδι στην ευλογημένη γη της Νεμέας, μόλις 40 λεπτά από το Ναύπλιο. Εκεί, θα γνωρίσουμε τη διαδικασία παραγωγής τοπικών οίνων

με παγκόσμια αναγνώριση, από το αμπέλι ως την εμφιάλωση και το κελάρι. Θα γνωρίσουμε καλύτερα το μοναδικό αγιωργίτικο, θα νιώσουμε τις

γεύσεις και τα αρώματα του κρασιού, με οδηγό τον μύθο του Ηρακλή και του Διόνυσου, θεού του κρασιού και της αμπελουργίας. Στο τέλος αυτής της

μοναδικής ξενάγησης, θα απολαύσουμε κι εμείς αυτό το δώρο του Θεού...| Δραστηριότητα: Ξενάγηση, Γευσιγνωσία | Άτομα άνω των 18 ετών |

Διάρκεια: 45 λεπτά | Περιγραφή: Ξεκινάμε την ξενάγηση από τους αμπελώνες γνωστού οινοποιείου της περιοχής Νεμέας. Δίνουμε πληροφορίες για

τις αρχές της βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας, οι οποίες είναι καθοριστικές για άριστη πρώτη ύλη, το σταφύλι. Κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο,

μέσω των μύθων και της ιστορίας της Νεμέας. Επόμενη στάση, η φελλοφόρος δρυς, που κοσμεί το κτήμα. Για να κατανοήσουμε πώς παράγεται ο

φελλός -βασικό υλικό εμφιάλωσης- καλύτερα να παρατηρήσουμε το δέντρο. Συνεχίζουμε στον χώρο παραγωγής. Εδώ συνδέεται η παράδοση με τις

νέες τεχνολογίες. Παίρνουμε μια ιδέα από όλα τα στάδια, από το σταφύλι ως την εμφιάλωση. Φυσικά, δεν παραλείπουμε το κελάρι, γεμάτο παλιά και

καινούρια βαρέλια, από όπου αναδύεται η έντονη μυρωδιά ώριμου κρασιού. Τέλος, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την επίσκεψή μας

από το να δοκιμάσουμε τα κρασιά. Ο ιδανικός τρόπος για να δούμε τα αποτελέσματα όλων των διαδικασιών, που περιγράφονται κατά τη διάρκεια της

ξενάγησης. Συνδυάζεται με μια ενδεικτική γευσιγνωσία ελαιόλαδου, για μια πιο πλούσια εμπειρία...| Αναχώρηση - Επιστροφή: Το ξενοδοχείο σας στο

Ναύπλιο. Αν δεν μένετε εντός Ναυπλίου, η Πύλη της Ξηράς (η παλιά είσοδος της πόλης) ή το λιμάνι. Είναι δυνατή η μεταφορά σας από και προς

κατάλυμα εκτός πόλης προαιρετικά, με επιπλέον κόστος. | Περιλαμβάνονται: Συνοδός, Ειδικός οινολόγος, η Ξενάγηση και Γευσιγνωσία 5

βραβευμένων οίνων, Πλατό με σνακ: τυριά, ζαμπόν, φρέσκο ψωμί, ελαιόλαδο, χειροποίητη σπανακόπιτα και τυρόπιτα, Γευσιγνωσία 2 ποικιλιών

ελαιόλαδου, Μεταφορά (από και προς την πόλη του Ναυπλίου) | Ώρες διεξαγωγής: Απρίλιο με Οκτώβριο, 10.00 - 18.00 | Νοέμβριο με Μάρτιο, 9.00 -

17.00 | Η δραστηριότητα υλοποιείται όλο το χρόνο. | Συμμετέχοντες: Ελάχιστος αριθμός 2 - Μέγιστος 30 άτομα | Γλώσσες υποστήριξης: Ελληνικά,

Αγγλικά.

Τιμή κατ’ άτομο: 90€

Ξενάγηση σε Οινοποιείο στη Νεμέα



Αδράξτε την ευκαιρία να κάνετε τον διάπλου της Διώρυγας της Κορίνθου! Μία μοναδική εμπειρία, να διασχίσετε αυτό το θαύμα της μηχανικής,

που χωρίζει την Πελοπόννησο από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και ενώνει τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό κόλπο. Με 21,5 μέτρα πλάτος

στο χαμηλότερο σημείο του, το κανάλι προκαλεί δέος στον επισκέπτη, καθώς περνά σε απόσταση αναπνοής δίπλα από τους μεγαλοπρεπείς

βράχους. Μια κρουαζιέρα στο ηλιοβασίλεμα με ένα παραδοσιακό πειρατικό πλοίο απολαμβάνοντας το ποτό σας, θα είναι σίγουρα μια

πολύτιμη ανάμνηση...

Τύπος δραστηριότητας: Κρουαζιέρα

Διάρκεια – ώρες: 1 ώρα και 15 λεπτά εν πλω | 90 λεπτά (μιάμιση ώρα) το ταξίδι προς και από την Κόρινθο

Περίοδος λειτουργίας: Καλοκαίρι

Αναχώρηση: 19:30

Σημείο συνάντησης - επιστροφής: Το κατάλυμά σας στο Ναύπλιο. Αν δεν μένετε στο Ναύπλιο, το λιμάνι Ναυπλίου ή η Πύλη της Ξηράς

Συμμετέχοντες: Ελάχιστος αριθμός: 2 άτομα

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά από και προς το σημείο της δραστηριότητας | Συνοδός | Εισιτήρια πλοίου | Ποτό

Απαραίτητα: Φωτογραφική μηχανή και ίσως μια ζακετούλα!

Τιμή κατ’ άτομο: 95€

Μια υπέροχη κρουαζιέρα στο ηλιοβασίλεμα!

Κρουαζιέρα στον Ισθμό το ηλιοβασίλεμα



Αποδράστε από την καθημερινότητα και απολαύστε ένα ημερήσιο ταξίδι, τον ήλιο και τη θάλασσα, με μια μονοήμερη κρουαζιέρα στα κοντινά

παραδοσιακά νησιά του Αργοσαρωνικού, την Ύδρα, τις Σπέτσες! Οι θέσεις είναι ελεύθερες. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα εσωτερικά

κλιματιζόμενα σαλόνια, τα εξωτερικά καλυπτόμενα καταστρώματα ή το ανοικτό επάνω κατάστρωμα, που προσφέρεται και για ηλιοθεραπεία…

Ώρα Αναχώρησης: 8:45 (Επιβίβαση ιδανικά 8:00 - 08:15) | Διάρκεια: 10-11 ώρες | Σημείο επιβίβασης: Το λιμάνι του Τολού. | Πρόγραμμα:

08:00 Έλεγχος - Επιβίβαση | 08:45 Αναχώρηση για Ύδρα | 11:30 Άφιξη στην Ύδρα, 3 ώρες ελεύθερου χρόνου στο νησί. | 14:30 Αναχώρηση από

Ύδρα | 15:30 Άφιξη στις Σπέτσες, 2 ώρες ελεύθερου χρόνου στο νησί. | 17:30 Αναχώρηση από Σπέτσες για Τολό | 19:30 Άφιξη στο Τολό –

Αποβίβαση. Καθώς το πλοίο πλησιάζει στα λιμάνια, έχετε μια ευκαιρία για μια πανοραμική φωτογραφία τους! | Περιλαμβάνονται: Πρόσβαση σε

όλους τους χώρους και στις παροχές του πλοίου, όλοι οι φόροι. | Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητό, Μεταφορά από ξενοδοχείο | Απαραίτητα να

έχετε: Το εισιτήριο ή το απόκομμα της κράτησής σας, ταυτότητα ή διαβατήριο, το νέο Έντυπο Υγείας, που πρέπει να συμπληρώνει ο κάθε επιβάτης

(ή ένας εκ των ενηλίκων επιβατών, αν πρόκειται για οικογένεια) και που πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει κατά την επιβίβασή του στο πλοίο

(χωρίς αυτό, δεν είναι δυνατή η επιβίβαση), μάσκα για κάθε επιβάτη, που πρέπει να φοράει σε όλους τους χώρους του πλοίου. Προαιρετικά:

καπέλο, αντιηλιακό, μαγιό και πετσέτα θαλάσσης | Πρόσβαση στο Τολό: μόλις 12 χλμ. από το Ναύπλιο. Ο πιο εύκολος τρόπος να φτάσετε, είναι

από το Ναύπλιο με λεωφορείο ή ταξί. Αν έρθετε με το αυτοκίνητό σας, το παρκάρετε στο δημοτικό πάρκινγκ, ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Από

Ναύπλιο, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο, που ξεκινάει στις 8 και φτάνει γύρω στις 08:30. Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αναχωρούν από την Αθήνα για

το Ναύπλιο καθημερινά, ανά μια ώρα | Αυτό το ήξερες; Ζώα επιτρέπονται, κατόπιν συνεννόησης και μόνο εφόσον το ζώο είναι με λουρί (για

παραμονή του μόνο στους εξωτερικούς χώρους). Μπορούμε να κανονίσουμε τη μετακίνησή σας (π.χ. με ταξί), με παραλαβή κι επιστροφή στο

κατάλυμά σας, με ανάλογη επιβάρυνση. Ζητήστε πληροφορίες. Κρουαζιέρες πραγματοποιούνται από Μάρτιο έως Οκτώβριο.

Εισιτήριο το άτομο: Ενηλίκων 34€ - Παιδικό (5-12 ετών) 17€ - Παιδιά 1-4 ετών δωρεάν

Μονοήμερη κρουαζιέρα σε Σπέτσες & Ύδρα



Απολαύστε την οδήγηση... αλλιώς, με ένα 4×4 Buggy! Μια πρωτότυπη απόδραση, με αρκετή δόση αδρεναλίνης και... σκόνης! Σε μια ιδιαίτερη

off road διαδρομή μέσα στη φύση, οδηγήστε μέσα σε όμορφα δάση και αποζημιωθείτε στη θέα μιας υπέροχης λίμνης! Για τους λάτρεις της

φύσης και της περιπέτειας, η εκδρομή αυτή με ένα 4×4 Buggy μέσα από υπέροχα τοπία της Ορεινής Κορινθίας θα σας συναρπάσει!

Τύπος δραστηριότητας: Outdoor. Διαδρομές μέσα στην φύση, με εναλλαγές τοπίων, Προσαρμοσμένη – Ομαδική. Δεν τρέχουμε με τα

οχήματα. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή | Διάρκεια – ώρες: 8 ώρες, 10:00 με 18:00. | Περίοδος λειτουργίας: Άνοιξη - Καλοκαίρι. | Διαδρομή:

Ναύπλιο, ορεινή Κορινθία. | Συμμετέχοντες: Ελάχιστος αριθμός 4 άτομα, μέγιστος 10 άτομα. | Ηλικίες – Προϋποθέσεις: Ηλικία οδηγού: 21 -

60+ ετών | Ηλικία επιβατών: 5 - 65 ετών | Δίπλωμα Οδήγησης απαραίτητα (3 ετών τουλάχιστον) | Απαραίτητη η γονική συγκατάθεση για

ανηλίκους. | Οι ανήλικοι πρέπει πάντα να συνοδεύονται από ενήλικα | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά | Tip: Φορέστε αθλητικά ή κλειστά

παπούτσια, άνετα ρούχα, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό. Αν πάτε Σαββατοκύριακο, μπορείτε να εμπλουτίσετε τη διαδρομή και να κάνετε την

εμπειρία σας πραγματικά μοναδική, επιλέγοντας να εντάξετε τη βόλτα στη λίμνη με υδροποδήλατο! Φυσικά, θα χρειαστεί παραπάνω ώρα κι

ένα επιπλέον κόστος. Ζητήστε πληροφορίες. | Σημείο εκκίνησης - επιστροφής: Το κατάλυμά σας στην πόλη του Ναυπλίου. Αν δεν μένετε

στο Ναύπλιο, το λιμάνι Ναυπλίου ή η Πύλη της Ξηράς | Περιλαμβάνονται: Μεταφορά από και προς τον χώρο της δραστηριότητας, Συνοδός

γραφείου, Έμπειρος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής οδηγός. Πάντα τα buggy ακολουθεί ένα 7θέσιο jeep, για υποστήριξη είτε μηχανική, είτε

αδιαθεσίας κάποιου από τους συμμετέχοντες, Ελαφρύ γεύμα, Ασφάλιση των οχημάτων | Σημαντικό: Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα να

αντικαταστήσει έναν οδηγό, που δεν τηρεί κανόνες σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, αν οδηγεί επικίνδυνα και αν δεν συμμορφώνεται με τις

οδηγίες ασφαλείας, που έχουν δοθεί. Τυχόν προβλήματα υγείας θα πρέπει να δηλώνονται στον εκπαιδευτή και ο συμμετέχων να φροντίζει να

έχει μαζί τα φάρμακά του (π.χ. καρδιολογικά προβλήματα, αλλεργίες, ίλιγγος κ.λπ.).

Τιμή κατ’ άτομο: 190€

Εκδρομή με Buggy 4×4 στη λίμνη



Εξερευνήστε το Ναύπλιο με γιώτ και ανακαλύψτε μοναδικούς θαλάσσιους προορισμούς στην γύρω περιοχή! Απολαύστε τον ήλιο και τις χαρές της

θάλασσας, σε μια ιδιωτική απόδραση μισής μέρας στον Αργολικό κόλπο. Ζήστε την ομορφιά των μυστικών παραλιών που δεν μπορείτε να

επισκεφτείτε με αυτοκίνητο και γνωρίστε τα μικρά νησιά του κόλπου, απολαμβάνοντας την πολυτέλεια του γιωτ. Μοναδική ιδιωτική εμπειρία!

Περίοδος λειτουργίας: Από μέσα Ιουνίου έως μέσα Οκτωβρίου | Δρομολόγιο κρουαζιέρας: Ναύπλιο - Καραθώνα - Σωτήρα - Ρόμβη - Ναύπλιο

| Ώρα Αναχώρησης - Επιστροφής: 10:00 - 15:00. | Διάρκεια: 5 ώρες | Πρόγραμμα: 10:00 Αναχώρηση από το λιμάνι Ναυπλίου. Σε 15 λεπτά

πλεύσης, θα βρεθούμε στην παραλία Καραθώνα, όπου κάνουμε την πρώτη μας στάση για μπάνιο. | 11.30 Αναχώρηση από Καραθώνα, για την

επόμενη στάση μας | 12:00 Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, φτάνουμε στον κόλπο Σωτήρα, βουτώντας στα δροσερά νερά της περιοχής | 13:00

Αναχώρηση από Σωτήρα, για την επόμενη και τελευταία στάση μας. | 13:30 Συνεχίζοντας, φτάνουμε στον κόλπο του γραφικού Τολού. Ανάμεσα

στα νησάκια Ρόμβη και Δασκαλιό, που βλέπουν το Τολό, στα γαλαζοπράσινα νερά στις παραλίες του κόλπου, κάνουμε μια τελευταία στάση για

μπάνιο | 14:30 Αναχώρηση από τον κόλπο του Τολού, βάζοντας πλώρη πίσω για Ναύπλιο. Θα χαρούμε το ταξίδι στα νερά του Αργολικού κόλπου,

απολαμβάνοντας φρούτα και κρασί από Έλληνες οινοποιούς. | 15:00 Άφιξη στο λιμάνι Ναυπλίου - Τέλος κρουαζιέρας | Περιλαμβάνονται:

Skipper και προσωπικό του σκάφους, Πρόσβαση στους χώρους του σκάφους και στις παροχές που προβλέπονται, Όλοι οι φόροι | Δεν

περιλαμβάνονται: Φαγητό, Μεταφορά από ξενοδοχείο | Παροχές σκάφους: Δύο μπάνια προς χρήση, Φρούτα και κρασί, Καθιστικό και άνετο

χώρο να κάθεστε, τόσο στην πρύμνη του σκάφους, όσο και στην πλώρη, στα μαξιλάρια αλλά και στο δεύτερο κατάστρωμα του σκάφους (fly

bridge), Εσωτερικός κλιματισμός. Για κολύμβηση, παρέχεται μάσκα, αναπνευστήρας, πέδιλα | Σημείο επιβίβασης: το Λιμάνι Ναυπλίου |

Απαραίτητα να έχετε: Ταυτότητα ή διαβατήριο, το αντίγραφο της κράτησής σας, Καπέλο, αντιηλιακό, μαγιό και πετσέτα θαλάσσης.

Κόστος ναύλωσης: 1.100€ (για 10 άτομα)

Ιδιωτική Κρουαζιέρα Ναύπλιο - Τολό



Παντού ο τόπος, είναι και οι άνθρωποί του! Αυτοί που τον διαμορφώνουν, του δίνουν αξία, τον κάνουν πολιτισμό. Ο τόπος, μπορεί μεν να

μένει στη μνήμη από το φυσικό του κάλλος, όμως χαράσσεται πολύ περισσότερο από το χέρι του ανθρώπου και την ιστορία του... Σε αυτή

τη μοναδική, βιωματική βόλτα, γνωρίζουμε αξιόλογους τεχνίτες του Ναυπλίου στο παραδοσιακό επάγγελμά τους, θαυμάζουμε τα έργα τους

και τους παρακολουθούμε στον χώρο τους, στη "μάχη" τους με τα υλικά, στον αγώνα της δημιουργίας... Με τον ντόπιο συνοδό μας,

ξεκινούμε την περιήγηση, βλέπουμε, αγγίζουμε, μαθαίνουμε σε μια βόλτα, που θα μείνει αξέχαστη! | Σημεία ενδιαφέροντος: 1. Γνωριμία με

το κομπολόι, που τόσο έχει συνδεθεί με την πόλη, 2. Η κεραμική τέχνη στο εργαστήριο, 3. Ο αργαλειός στην πόλη και η τέχνη της

υφαντικής, 4. Το χειροποίητο κόσμημα στην πράξη, 5. Ζωγραφική σε ρούχα και αξεσουάρ | Δραστηριότητα: Περιήγηση με συνοδό και

γνωριμία με τις τέχνες του Ναυπλίου | Ιδιωτική ή ομαδική | Για ενήλικες και παιδιά από 10 ετών | Δυνατότητα προσαρμογής προγράμματος |

Διάρκεια: 2,5 ώρες | Περίοδος διεξαγωγής: Όλο το χρόνο, Απρίλιο με Οκτώβριο 10:00 - 21:00 & Νοέμβριο με Μάρτιο, 14:00 - 20:00 |

Αριθμός ατόμων: Ελάχιστος 2 – Μέγιστος 6 (ανά γκρουπ) | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά | Περιλαμβάνονται: Συνοδός, Γνωριμία με 5

διαφορετικές τέχνες και τεχνίτες του Ναυπλίου | Σημείο εκκίνησης – επιστροφής: Το κατάλυμά σας στο Ναύπλιο. Αν δεν μένετε στο

Ναύπλιο, το Λιμάνι Ναυπλίου | Tip: Δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή παραγγελιών

Αυτό το ήξερες;

Στη βιωματική αυτή βόλτα, οι καλλιτέχνες και ο χώρος τους είναι στη διάθεσή σας κι έχετε την απόλυτη προσοχή τους!

Είναι δυνατή και η συμμετοχή πολυπληθέστερων γκρουπ, κατόπιν συνεννόησης.

Μεταφορά από και προς το σημείο συνάντησης είναι δυνατή, κατόπιν συνεννόησης και με το ανάλογο κόστος.

Τιμή κατ’ άτομο: 40€ (για γκρουπ 6 ατόμων)

Βόλτα στις Τέχνες του Ναυπλίου



Μαθαίνοντας την πόλη από τις Εκκλησίες της

Ακολουθήστε μας σε μια διαφορετική, βιωματική βόλτα στην παλιά πόλη, για να

έρθετε σε επαφή με τη θρησκευτική ζωή της, να γοητευτείτε από την ομορφιά των

λατρευτικών της χώρων, να μάθετε μυστικά χαμένα στο χρόνο, για τις σημαντικές

μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της και να νιώσετε αληθινό δέος και συγκίνηση.

Είδος εκδρομής : Βιωματική, θρησκευτικού τουρισμού στην παλιά πόλη - Ιδιωτική

Minimum συμμετοχής: 4 άτομα. 

Αξίζει να δεις: τις ωραιότερες και ιστορικότερες Ορθόδοξες εκκλησιές της παλιάς 

πόλης, την Ακροναυπλία και την Καθολική Εκκλησία. | Διάρκεια: 3,5 ώρες

Σημείο εκκίνησης - Τερματισμού: Το κατάλυμά σας στην πόλη του Ναυπλίου. Αν 

μένετε εκτός πόλης, συνάντηση στην Πύλη της Ξηράς, την είσοδο της παλιάς 

πόλης. Τερματισμός στην παραλία Ναυπλίου, Πλατεία Φιλελλήνων 

Περιλαμβάνονται: Οδηγός, Ιερωμένος συνοδός | Ώρες διεξαγωγής εκδρομής: 

Νωρίτερα έναρξη 09:00 | Τελευταία αναχώρηση 17:00.

Tip: Φορέστε κατά προτίμηση αθλητικά ή πεζοπορικά παπούτσια, άνετο ντύσιμο, 

καπέλο και κρατήστε νερό | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τιμή κατ’ άτομο: 35€



Tours
Living Unique Experiences



Unique Activities



Συνδυάστε δύο μοναδικές δραστηριότητες, με μια εξόρμηση στη φύση! Βουνό ή

θάλασσα, όποιο προτιμάτε, προσδίδει τη μοναδική του αύρα και το ιδανικό σκηνικό, για

μια αξέχαστη εμπειρία! Γυμναστείτε εναλλακτικά και περπατήστε, γεμίζοντας υπέροχες

εικόνες και όλες σας τις αισθήσεις με ευεξία!

Τύπος δραστηριότητας: Πεζοπορία στη φύση και yoga γυμναστική, σε βασικό ή

προχωρημένο επίπεδο. Προσαρμοσμένη, ιδιωτική ή ομαδική | Φυσική κατάσταση: 3/5 |

Περιγραφή: Από σημείο συνάντησης την πλατεία Αρβανιτιάς (Χώρος πάρκινγκ -

είσοδος παραλίας), πεζοπορία έως την παραλία Καραθώνας (5χλμ) - Yoga στην

παραλία και επιστροφή. | Διάρκεια: Έως 2 ώρες συνολικά | Διάρκεια Yoga: 1 ώρα (10

λεπτά ασκήσεις αναπνοών – 30 λεπτά ασκήσεις – 15 λεπτά αποφόρτιση, χαλάρωμα και

ομιλία του δασκάλου) | Περιλαμβάνονται: Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής, η πεζοπορία

και το μάθημα Yoga, συνοδός, στρώμα Υoga, Yoga block, νερό, αντικουνουπικό,

σακιδιάκι μεταφοράς | Ώρες: Το καλοκαίρι στις 08:00 - 10:00 και στις 19:00 - 21:00.

Έναρξη τον χειμώνα στις 10:00 | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά | Ελάχιστος αριθμός

συμμετεχόντων 2 και μέγιστος τα 10 άτομα | Μεταφορά προς και από τον χώρο

διεξαγωγής της δραστηριότητας μπορεί να προσφερθεί με έξτρα κόστος.| Tip:

Προσφέρεται και Kids Edition Υοga class! Ζητήστε πληροφορίες και διαθεσιμότητα.

Τιμή κατ’ άτομο: 69 €

Yoga με πεζοπορία στο Ναύπλιο



Θέλετε να γνωρίσοετε το Ναύπλιο με έναν διαφορετικό τρόπο; Είστε λάτρεις της φύσης

και της δράσης; Αγαπάτε την άθληση; Δραστηριότητα ιδανική! Συνδυάζει διαδρομές με

ποδήλατο στο βουνό ή στη θάλασσα, μαζί με πεζοπορία και δροσερές βουτιές! Με

εφόδια την αγάπη για το ποδήλατο, τη θάλασσα και την περιέργεια για ανακαλύψεις

μυστικών διαδρομών, γευτείτε τη χαρά της άθλησης και γνωρίστε τις ομορφιές του

Ναυπλίου αλλιώς! | Είδος δραστηριότητας: Tour & άθληση, προσαρμοσμένη,

ιδιωτική ή ομαδική, ενηλίκων. | Φυσική κατάσταση: 3/5 | Διάρκεια: 2-3 ώρες

(αναλόγως τη διαδρομή) | Διαδρομή: 1. Θαλάσσια (2 ώρες): Αρβανιτιά – Καραθώνα

– Άγ. Κωνσταντίνος (με ποδήλατο) και Αρβανιτιά – Άγ, Νικόλαος (Πεζοπορία.

Προαιρετικά στάση για μπάνιο), 2. Βουνού (3 ώρες): Από Άρια έως και Ασίνη – Τολό

(με ποδήλατο) | Σημείο εκκίνησης – επιστροφής: Η πλατεία Αρβανιτιάς (διαδρομή

θάλασσας). Η Αγία Μονή (διαδρομή βουνού). Μεταφορά από και προς το σημείο

έναρξης προαιρετικά, με έξτρα χρέωση | Περιλαμβάνονται: έμπειρος, πιστοποιημένος

εκπαιδευτής, τοπικός συνοδός, εξοπλισμός ποδηλασίας (κράνος, μίνι τρόμπα, φως, Kit

ποδηλάτου, κλειδαριά), νερό, αντικουνουπικό | Ώρες διεξαγωγής: 08:00 – 10:00 ή

19:00 – 21:00 | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά | Tip: Φορέστε άνετα παπούτσια και

ρούχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου, πετσέτα, αντιηλιακό, μαγιώ. | Από 2 έως 15 άτομα!

Τιμή: 79€ /άτομο (Θαλάσσια διαδρομή) | 95€ / άτομο (Διαδρομή βουνού)

Ποδηλατάδα στο Ναύπλιο



Εξερευνήστε τις ομορφιές του Αργολικού κόλπου με ιστιοπλοϊκό σκάφος, ανακαλύψτε

μοναδικούς θαλάσσιους προορισμούς, μάθετε τις βασικές αρχές και νιώστε τις

συγκινήσεις της ιστιοπλοΐας! Απολαύστε τον ήλιο και τις χαρές της θάλασσας, σε μια

ιδιωτική κρουαζιέρα μισής μέρας, με αφετηρία την παραλία Ναυπλίου. Ζήστε την

ομορφιά των μυστικών παραλιών που δεν μπορείτε να επισκεφτείτε με αυτοκίνητο και

γνωρίστε τα μικρά νησιά του κόλπου, απολαμβάνοντας την εν πλω δραστηριότητα και

το υπέροχο γεύμα, που ο εκπληκτικός captain-chef σας ετοιμάζει επιτόπου! | Είδος

εκδρομής: ιδιωτική κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό | Περίοδος: Απρίλιο με Οκτώβριο |

Δρομολόγιο: Ναύπλιο - Ξηροπήγαδο (παραλία Νεκροταφείο) - Καραθώνα - Ρόμβη -

Δασκαλειό – Ναύπλιο | Ώρες: 10:00 - 16:00 ή 11:00 - 17:00 ή 14:00 - 21:00

(Ηλιοβασίλεμα) | Διάρκεια: 6 ώρες | Περιλαμβάνονται: Καπετάνιος, Chef. Για πρωινό

μίνι brioches, καφές, φρούτα. Αναψυκτικά, μπύρα και κρασί. Ζεστό γεύμα. Πρόσβαση

στους χώρους του σκάφους και στις παροχές που προβλέπονται. Όλοι οι φόροι |

Εξαιρούνται: Μεταφορά από ξενοδοχείο (παρέχεται κατόπιν αιτήματος, με ανάλογο

έξτρα κόστος) | Απαραίτητα: Ταυτότητα ή διαβατήριο, καπέλο, αντιηλιακό, μαγιό και

πετσέτα θαλάσσης | Παροχές σκάφους: Δύο μπάνια προς χρήση, καθιστικό εντός κι

εκτός του σκάφους, εσωτερικός κλιματισμός. Για κολύμβηση, παρέχεται μάσκα,

αναπνευστήρας, πέδιλα, ψαροντούφεκο, σανίδα wind surf, διάφορα φουσκωτά.

Τιμή κατ’ άτομο: 65€ (για 8 άτομα)

Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων.

Ελάχιστη συμμετοχή: 2 άτομα - μέγιστη 8 άτομα

Sailing Cruise 



Ένα παιχνίδι μυστηρίου, που αναζητά λύση πάνω από 2 αιώνες, εξελίσσεται στην

καρδιά της παλιάς πόλης του Ναυπλίου και προκαλεί. Προσοχή, όλα είναι δυνατόν

να συμβούν! Πάρε την παρέα σου και απολαύστε μια περιήγηση στην παλιά πόλη

του Ναυπλίου και στα μνημεία της, ανακαλύπτοντας μυστικά κρυμμένα στο χρόνο

και σώζοντας τους κατοίκους της από την καταστροφή!

Μια διαφορετική βόλτα στην ιστορία και τα σοκάκια του Ναυπλίου…

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 6 άτομα. Ιδανικά, οι συμμετέχοντες να χωριστούν

σε 2 ομάδες | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά | Διάρκεια: 2 ώρες | Περιλαμβάνονται:

Διακριτικά ομάδων, μαρκαδόρος, σημειωματάριο | Σημείο συνάντησης: Πλατεία

Συντάγματος | Απαραίτητος εξοπλισμός: Άνετα ρούχα και παπούτσια | Top of

Fame: Η ομάδα, που θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο στον λιγότερο χρόνο,

κατακτά την κορυφή του "Hall of Fame". | Αυτό το ήξερες; Nafplio Mystery Hunt

Kids edition: Για όσους αναζητούν ένα ιδιαίτερο πάρτυ ή μια διαδραστική

δραστηριότητα για τα παιδιά τους (10+). | Nafplio Mystery Hunt Wedding Edition:

Ένας διαφορετικός τρόπος για bachelor party!...

Τιμή κατ’ άτομο: 20 €

Nafplio Mystery Hunt



Σε αυτό το ημί-ιδιωτικό tour, έχουμε την ευκαιρία να κωπηλατήσουμε στην πρώτη

πρωτεύουσα, έχοντας θέα 4 διαφορετικά μεσαιωνικά κάστρα. Όλα πλούσια σε ιστορίες

και μύθους, από την αρχαιότητα έως τη μεσαιωνική και πιο την πρόσφατη εποχή.

Μοναδική εμπειρία, υπέροχες αναμνήσεις και φανταστικές φωτογραφίες! | Ελάχιστος

αριθμός τα 2 άτομα - μέγιστος 10 | Σημείο συνάντησης: Λιμάνι Ναυπλίου | Ώρα

έναρξης: 9:00 - 10:00 | Διάρκεια: 4 ώρες συνολικής δραστηριότητας (1,5 ώρα

χαλαρής κωπηλασίας) | Highlights: κωπηλατούμε και μαθαίνουμε την ιστορία της

πόλης. Ανακαλύπτουμε το Μπούρτζι, θαυμάζουμε το Κάστρο της Ακροναυπλίας και του

Παλαμηδίου | Περιλαμβάνονται: Μονό ή διπλό θαλάσσιο καγιάκ και όλος ο

εξοπλισμός (σωσίβιο, φούστα, κουπί), Πιστοποιημένος Οδηγός ως: "4 Star Sea Kayak

Leader" από το British Canoeing, "Βασική εκπαίδευση για την ασφάλεια και διάσωση"

από το British Canoeing και "Πρώτες Βοήθειες μακριά από τη βοήθεια" από την

Wilderness Medical Training, Εισαγωγή στη διαχείριση θαλάσσιου καγιάκ, ενημέρωση

για την ασφάλεια, σνακ και αναψυκτικά (τοπικά προϊόντα), σκίαστρο αποστολών κατά

τη χαλάρωση, μάσκα με αναπνευστήρα, αδιάβροχος σάκος για τα αναγκαία σας,

Φωτογραφίες και βίντεο, GoPro κάμερα, εξοπλισμός πρώτης βοήθειας και ασφάλειας,

ατομική ασφάλεια, μεταφορά πίσω στο Ναύπλιο (αν δεν επιστρέψουμε με το καγιάκ) |

Απαραίτητος εξοπλισμός: Καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, πετσέτα, T-shirt

μακρυμάνικο ή Lycra μπλούζα, ενθουσιασμός και χαμόγελα!

Τιμή κατ’ άτομο: 70€ (ηλικία 9+)

Nafplio Sea Kayak 



Στο Ναύπλιο υπάρχει η δυνατότητα γευσιγνωσίας κρασιών, με έμφαση σε όλες τις

ελληνικές ποικιλίες. Σε μια απλή γευσιγνωσία κρασιών, γνωρίστε τα μυστικά του

καλού κρασιού και απολαύστε αντιπροσωπευτικούς οίνους της περιοχής. Μια

παρουσίαση σε καλαίσθητο χώρο κάβας, μέσα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

Περιλαμβάνει 4 ποτήρια τοπικών κρασιών, ήτοι 2 λευκά (μοσχοφίλερο, μαλαγουζιά)

1 ροζέ μοσχοφίλερο, 1 κόκκινο αγιωργίτικο. Συνοδεύεται από ποικιλία αλλαντικών

και τυριών. Στην Premium γευσιγνωσία, για ειδικούς ή απαιτητικούς και VIP πελάτες,

προσφέρεται ειδική γευσιγνωσία παλαιωμένων ωρίμανσης και Premium κρασιών

από όλη την Ελλάδα. Αφορά γευσιγνωσία με 4 ποτήρια (2 λευκά, 2 κόκκινα)

ωρίμανσης παλαιωμένα και Premium ελληνικά κρασιά. Συνοδεύονται με special

ποικιλία αλλαντικών και τυριών | Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 2, έως 30

(γκρουπ) | Είδος δραστηριότητας: Γευστική δοκιμή κρασιών, απλή ή Premium

ειδική γευσιγνωσία, προσαρμοσμένη, ιδιωτική. Διεξάγεται όλο το χρόνο. Απευθύνεται

σε άτομα 18+ ετών | Διάρκεια: 1 ώρα | Σημείο εκκίνησης – επιστροφής: το

κατάλυμά σας στην πόλη του Ναυπλίου. Αν δεν μένετε στο Ναύπλιο, η Πύλη της

Ξηράς ή το Λιμάνι Ναυπλίου | Περιλαμβάνονται: Εισηγητής, συνοδός, δοκιμές και

συνοδευτικά |΄Ωρες: 13:00 – νωρίτερα έναρξη και 21:30 – αργότερα έναρξη.

Παρασκευή, Σάββατο στις 20:00. | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Τιμή κατ’ άτομο: 35 €

Γευσιγνωσία κρασιού στο Ναύπλιο



Μια δημιουργική, απίθανη, πρωτότυπη δραστηριότητα, που μπορείτε να απολαύσετε

στον πλέον αυθεντικό της χώρο! Μέσα σε ένα από τα παλαιότερα διατηρημένα κτίρια

στο Ναύπλιο, με τις μυρωδιές των υλικών, την ποικιλία και τη μαγεία τους, ταξιδεύουμε

στους δρόμους του κομπολογιού, μαθαίνοντας για την ιστορία του και φτιάχνουμε το

δικό μας! Φεύγουμε κρατώντας το πανέμορφο δημιούργημά μας, γεμάτοι εικόνες της

παλιάς εποχής, έχοντας νιώσει τη μαγεία και το μυστικισμό του. | Δραστηριότητα:

Εργαστήριο και ξενάγηση (προαιρετικά), ιδιωτική ή ομαδική. Και για παιδιά από 10

ετών | Διάρκεια: 40 λεπτά | Σημείο εκκίνησης – επιστροφής: Το Μουσείο

Κομπολογιού. Μεταφορά από και προς τον χώρο προσφέρεται προαιρετικά (έξτρα

χρέωση) | Περιλαμβάνονται: Εισαγωγή με στοιχεία ιστορίας και παρουσίαση του

κομπολογιού, μάθημα κατασκευής αυθεντικού κομπολογιού, υλικά κατασκευής,

αναμνηστικό κουτί δώρου, γραπτές οδηγίες σε καλαίσθητο έντυπο | Ώρες: 10:00 -

17:00 (τελευταίο γκρουπ), εκτός μεγάλων επίσημων αργιών και εορτών, Κλειστό κάθε

Τρίτη | Ελάχιστος αριθμός: 2 άτομα - Μέγιστος: 6 | Γλώσσες: Greek, English |

Περισσότερα: Διεξάγεται όλο το χρόνο, πλην μεγάλων αργιών και εορτών | Αυτό το

ήξερες; Το κτίριο του Μουσείου Κομπολογιού είναι της οθωμανικής περιόδου, από τα

παλαιότερα διατηρημένα στο Ναύπλιο. Στις φωτογραφίες, βλέπετε πολύτιμα εκθέματα του

Μουσείου (διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα), φωτογραφημένα σε ιδιαίτερα σημεία της πόλης.

Τιμή κατ’ άτομο: 20€

Φτιάχνω το δικό μου κομπολόι



Το Ναύπλιο και οι παραλίες του, με άνετη προσβασιμότητα και υπέροχα νερά, είναι

ιδανικό για να απολαμβάνει κανείς την επαφή με τη θάλασσα όλο το χρόνο. Έτσι,

μπορείς να ανακαλύψεις νέες δραστηριότητες και να έρθεις σε επαφή με τον

μαγευτικό κόσμο του βυθού, ακόμη και να πιστοποιηθείς στις καταδύσεις!

Ανακάλυψε τη θάλασσα στο Ναύπλιο και τον μαγευτικό βυθό της, μέσα από μια

μοναδική εμπειρία κατάδυσης, που απευθύνεται σε όλους! | Είδος

δραστηριότητας: Μάθημα θαλάσσιας κατάδυσης σε βασικό ή προχωρημένο

επίπεδο, προσαρμοσμένη, ιδιωτική. | Φυσική κατάσταση: 1/5 | Διάρκεια: 90

λεπτά (30 λεπτά θεωρία, 60 λεπτά κατάδυσης) | Σημείο εκκίνησης – Επιστροφή:

Η παραλία προορισμού. Μεταφορά από και προς την παραλία της δραστηριότητας

προαιρετικά, με έξτρα χρέωση | Περιλαμβάνονται: Έμπειρος, πιστοποιημένος

εκπαιδευτής, πλήρης καταδυτικός εξοπλισμός, συνοδός, 2 υποβρύχιες

φωτογραφίες | Ώρες: 08:00 – νωρίτερη έναρξη, 18:00 – αργότερη έναρξη |

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά | Tip: Φορέστε άνετα παπούτσια και

ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα, μαγιώ, αντιηλιακό | Ελάχ. Συμμετέχοντες: 2 άτομα,

maximum 30 (προσαρμογή) | Περισσότερα: διεξάγεται όλο το χρόνο. Βάθος

κατάδυσης 2-5 μέτρα.

Τιμή κατ’ άτομο: 85 € (9+ ετών)

Ανακαλύπτω τις καταδύσεις



Σε αυτή την πόλη μπορεί τελικά κανείς να κάνει σχεδόν τα πάντα, ακόμη και να μάθει kite

surfing! Στα ελληνικά -για κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί ή φανταστεί- αυτό θα μπορούσε να

ονομαστεί κυματοδρομία (surfing) με (χαρτ)αετό... Για φαντάσου!... Διάβασε παρακάτω πώς

γίνεται και ακολούθησέ μας, σε ένα συναρπαστικό θαλάσσιο-εναέριο σπορ, που θα κάνει την

εκδρομή σου στο Ναύπλιο πραγματικά ανεπανάληπτη...

Είδος δραστηριότητας: Ανήκει στα θαλάσσια σπορ, ατομική ή ομαδική. Μπορούν να κάνουν

παιδιά 10+ ετών (πάντα με γονική συγκατάθεση). Εύκολη εκπαίδευση, λόγω μορφολογίας της

παραλίας (ρηχά νερά) | Φυσική κατάσταση: 1/5 | Διάρκεια: 2 ή 6 ώρες (επιλογή) | Σε 2 ώρες

μαθαίνουμε: Θεωρία, Οργάνωση & χρήση εξοπλισμού, Απογείωση-προσγείωση, Τον χειρισμό

του αετού στα σημεία (παράθυρο) που παράγει δύναμη, Δοκιμή στο νερό | Σε 6 ώρες

μαθαίνουμε: Θεωρία, Οργάνωση & χρήση εξοπλισμού Απογείωση-προσγείωση, Τον χειρισμό

του αετού στα σημεία (παράθυρο), Χειρισμό αετού στο νερό, Σύρσιμο με τον αετό στο νερό

1000 μέτρα, το πώς απασφαλίζουμε τον αετό σε περίπτωση ανάγκης, Χειρισμό με το ένα χέρι,

Θεωρία και κανόνες έναρξης στο νερό, Εισαγωγή στο νερό με τις πρώτες βόλτες | Σημείο

εκκίνησης – Επιστροφής: Το 3ο χλμ. της παραλιακής οδού Ναυπλίου - Νέας Κίου. Μεταφορά

από και προς τον χώρο δραστηριότητας προσφέρεται προαιρετικά, με έξτρα χρέωση |

Περιλαμβάνονται: Έμπειρος, πιστοποιημένος εκπαιδευτής, ο εξοπλισμός (kite, σανίδα,

κράνος, γάντζος κ.λπ.) | Ώρες: 12:00 με 17:00 καθημερινά – Απρίλιο με Οκτώβριο. |

Συμμετοχή: από 1 άτομο έως 15 (έως 4 άτομα ανά εκπαιδευτή) | Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

| Tip: Φορέστε αθλητικά παπούτσια, άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα, αντιηλιακό.

Τιμή κατ’ άτομο: 45€ για τις 2 ώρες | 240€ κατ’ άτομο για τις 6 ώρες (που

πραγματοποιείται σε 2 μέρες, σε 2 τρίωρα μαθήματα)

Kite Surf στο Ναύπλιο



Για αναψυχή ή εκτόνωση, για διασκέδαση ή παιχνίδι με την παρέα, για εκπαίδευση ή

απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο, μόνος ή με την παρέα σου, τον φίλο/φίλη ή την

οικογένεια σου, δοκιμάστε να συναγωνιστείτε με original TB go-karts και απολαύστε μία

μοναδική εμπειρία. Για εκρήξεις αδρεναλίνης και πολλά γκάζια σε ένα ασφαλές

περιβάλλον! | Είδος δραστηριότητας: Θεωρείται extreme sport. Ατομική ή ομαδική.

Μπορούν να κάνουν παιδιά από 5 ετών (υπάρχουν 6 παιδικά go-kart). Ενοικίαση go-kart |

Φυσική κατάσταση: 1/5 | Διάρκεια: 10 λεπτά | Σημείο εκκίνησης - επιστροφής: Η

έτοιμη πίστα μήκους 534 μέτρων, πλήρως περιφραγμένη με λάστιχα για ακόμη

μεγαλύτερη ασφάλεια. Μεταφορά από και προς τον χώρο δραστηριότητας προσφέρεται

προαιρετικά, με έξτρα χρέωση | Περιλαμβάνονται: Βοήθεια από εκπαιδευτή. Πλήρης

εξοπλισμός (γάντια, κράνος, full face μπαλακλάβα πολλαπλών χρήσεων). Έχετε το δικό

σας κράνος; Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε! | Ώρες: Καθημερινές 16:00 - 23:00,

Σαββατοκύριακο 11:00 - 23:00 | Συμμετέχοντες: 1 έως 17 με 20 άτομα | Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά | Tip: Φορέστε αθλητικά παπούτσια (απαραίτητο) και άνετα ρούχα|

Περισσότερα: Διεξάγεται όλο το χρόνο. Πραγματοποιούνται "πρωταθλήματα" για παρέες.

Στο lounge και στις κερκίδες ο κόσμος παρακολουθεί από monitor τις επιδόσεις των

αθλητών (χρόνους, κατάταξη κ.λπ.). Mετά το πέρας του 10λεπτου το λογισμικό MYLAPS

της Karting Manager αυτόματα βγάζει report (το οποίο δίδεται επί τόπου) με τις μετρήσεις

του αγώνα και επίσης αποστέλλεται μέσω e-mail σε κάθε συμμετέχοντα. Λειτουργεί bar με

καφέ ή ποτό. Τιμές: 12 € το άτομο | Παιδιά έως 12 ετών: 10€ | 2 άτομα: 15 € (σε

διθέσιο go-kart) | 15,5€ το άτομο για το Championship παιχνίδι

Go Kart στο Ναύπλιο



Σημείωση

Σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες ή εκδρομές, τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής

Πολιτική Πληρωμής

Όλες οι δραστηριότητες ή εκδρομές προπληρώνονται. Ρωτήστε για τη διαδικασία.

Πολιτική Ακύρωσης

Για ακύρωση 5 μέρες πριν τη δραστηριότητα, η προκαταβολή επιστρέφεται.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας και εφόσον η δραστηριότητα δεν μπορεί να μετατεθεί σε άλλη ημέρα και ώρα, τα χρήματα επιστρέφονται

Πολιτική Πληρωμής - Ακύρωσης


