
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την 

Άρτεμις 

Σκουμπουρδή 
 

 

 

Ιστορικοί τόποι και σεβάσματα της 

Πελοποννήσου 
Ένα ανεκτίμητο ταξίδι στην Ελληνική κουλτούρα, 

αρχαία, μεσαιωνική αλλά και σύγχρονη. 
Ημερομηνία Αναχώρησης: 21.03 & 27.04 



Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο και χαρακτήρα της 

Η φυσική ομορφιά και τα πολιτιστικά πλούτη της Πελοποννήσου λίγο πολύ είναι γνωστά. Αυτό 

όμως το οδοιπορικό είναι ξεχωριστό καθώς ξεδιπλώνονται χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Από τις 

μυθικές Μυκήνες, την Ενετική κατοχή μέχρι την Ελληνική επανάσταση του 1821, κι όλα αυτά με την 

συνοδεία μιας σπουδαίας και καταξιωμένης ξεναγού. Μόνον ένας άνθρωπος της 

αισθαντικότητας της Kaς Άρτεμις Σκουμπουρδή  θα μπορούσε, με την γνώση και την αγάπη της 

γι αυτό που κάνει, να μας δείξει με τρόπο ουσιαστικό τον μοναδικό μαγικό μας τόπο . 

Στο ταξίδι αυτό μαζί της, δεν μαθαίνουμε μόνο για τα μνημεία και την ιστορία τους αλλά … 
 

• Περπατάμε σε πόλεις όμορφες, πόλεις μουσεία, πόλεις ερωτικές, καστρουπόλεις και 

Δεσποτάτα, όπου Ιππότες βαρόνοι πριγκιποπούλες, ποιητές και οπλαρχηγοί του 21 

συντροφεύουν το κάθε μας βήμα. 

• Συναντάμε ανθρώπους με πολύ γνώση και μεράκι που μέσα από το έργο τους, λειτουργούν ως 

θεματοφύλακες της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, των ηθών και εθίμων και γενικότερα του 

ελληνικού λαογραφικού πλούτου. 

• Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με την Άρτεμις και μοιραζόμαστε την ιστορία. Μαθαίνουμε Για 

συμπεριφορές και νοοτροπίες του παρελθόντος και γνωρίζουμε άγνωστες πτυχές της τοπικής 

παράδοσης. 

• Εξερευνούμε τις Πελοποννησιακές νοστιμιές σε χώρους επιλεγμένους με προσωπικότητα γιατί 

μαζί μας εκτός aπ’ τις γνώσεις ταξιδεύουν και οι γεύσεις. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ (ανά άτομο): €360 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €145 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Χιλιάδες χρόνια ιστορίας ξεδιπλώνονται από 

τις μυθικές Μυκήνες, την Ενετική κατοχή 

μέχρι την Ελληνική επανάσταση του 1821 . 

 ΜΥΚΗΝΕΣ - Κάθε Ευρωπαίος 

φιλίστορας πρέπει να διαβεί 

τουλάχιστον μία φορά στην ζωή του 

την πύλη των λεόντων’’. 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ : Ένα Ταξίδι στο 

χώρο και τον χρόνο 

 Παλαιό εργοστάσιο ΄΄ΚΥΚΝΟΣ’’: Μια 

ιστορία γεύσης και παράδοσης 

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ‘’ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ’’ 

 Μια ευρηματική θεματική 

παρουσίαση μιας από τις 

πληρέστερες συλλογές ελληνικών 

τοπικών ενδυμασιών σε πανελλήνιο 

επίπεδο. 



 

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΥΚΗΝΕΣ –ΝΑΥΠΛΙΟ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και οδική αναχώρηση για το 

νομό Αργολίδας, την πλουσιότερη από άποψη αρχαίας 

ιστορία περιοχή που απέχει μόλις λίγες ώρες από την 

Αθήνα. Μετά από μία ημίωρη στάση στον Ισθμό της 

Κορίνθου θα κατευθυνθούμε προς τις Μυκήνες που είναι 

φωλιασμένες σε ένα βραχώδες ύψωμα ανάμεσα σε δύο 

ψηλούς κωνικούς λόφους, Εκεί σε θέση στρατηγικής 

σημασίας, δεσπόζει η «ευρυάγυια και πολύχρυση» 

Ακρόπολη των Μυκηνών. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι 

Μυκήνες ιδρύθηκαν από τον Περσέα, γιο του Δία και της 

Δανάης. Για πολλούς αιώνες η ένδοξη αυτή γη κατοικούσε 

μόνο στη φαντασία των εραστών της ποίησης. Όμως το 

1876 ο Ερρίκος Σλίμαν με «πυξίδα» του τα έπη του Ομήρου 

πάτησε αυτά τα ιστορικά χώματα και έφερε στο φως τα 

παλάτια των Ατρειδών και το λαμπρό μυκηναϊκό πολιτισμό, 

που δέσποζε στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 1600-1100 

π.Χ.. 

Επίσκεψη στις ‘’πολύχρυσες Μυκήνες…το λίκνον του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού…’’Κάθε Ευρωπαίος φιλίστορας 

πρέπει να διαβεί τουλάχιστον μία φορά στην ζωή του την 

πύλη των λεόντων’’ και ακολουθώντας την ρήση του 

φιλέλληνα Χαβιέρ Ρεβέρτε : περιήγηση στη ένδοξη 

ακρόπολη των Μυκηνών και τον θησαυρό –τάφο του Ατρέα 

και του Αγαμέμνονα που θεωρείται το δεύτερο καλύτερα 

διατηρημένο προϊστορικό μνημείο του κόσμου μετά τις 

πυραμίδες της Αιγύπτου. Επιλέγουμε μεσημεριανό για τη 

σημερινή ημέρα με τοπικές γεύσεις σε ένα ξεχωριστό 

εστιατόριο της Αργολίδας. Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο, μια 

πόλη μουσείο, όμορφη και πολύ ερωτική. 

Περπατώντας στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης 

του Ναυπλίου, κάτω από τη σκιά της Ακροναυπλίας, θα 

δεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου ολόκληρη η σύγχρονη 

ιστορία της χώρας σαν ένα μεγάλο, πολύχρωμο 

ψηφιδωτό. Ιππότες, βαρόνοι, πριγκιποπούλες, ποιητές και 

οπλαρχηγοί του ΄21 σε συντροφεύουν σε κάθε σου. 

Απογευματινός περίπατος στην πρώτη επίσημη 

πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους (1829-1834). 

Γνωριμία με τα μνημεία και τα σεβάσματα της παλαιάς 

πόλης που συνδέονται με προσωπικότητες και γεγονότα 

που σημάδεψαν την ιστορία μας και τις ζωές μας. Εδώ 

δεσπόζουν ιστορικά κτίρια, το «Πρώτο Γυμνάσιο» και 

σημερινό Δημαρχείο της πόλης και το πρώτο φαρμακείο 

του Βονιφάτιου Βοναφίν, όπου η παράδοση θέλει να 

ταριχεύτηκε το νεκρό σώμα του Καποδίστρια. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο και  διανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΣΠΑΡΤΗ 

Πρωινό και η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο 

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο. Εκεί θα 

γνωρίσουμε την  ιδιοκτήτρια του ιδρύματος ενδυματολόγο κ. 

Ιωάννα Παπαντωνίου, 



 

μια από τις ξεχωριστές προσωπικότητες της σύγχρονης εποχής. 

Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» 

ιδρύθηκε το 1974 και έχει ως στόχο να μελετήσει, να διασώσει και 

να προβάλει στο ευρύ κοινό την πληθώρα του ελληνικού 

λαογραφικού πλούτου. Λειτουργεί ως θεματοφύλακας της 

ελληνικής λαϊκής παράδοσης, των ηθών και εθίμων που 

εμφανίζονται ανά την ελληνική επικράτεια. 

Στην συνέχεια, κι αφού περάσουμε από το παλαιό 

εργοστάσιο «Κύκνος», θα αναχωρήσουμε για τη Σπάρτη. Εκεί θα 

επισκεφτούμε πρώτα το μουσείο Ελιάς. Η μακραίωνη ιστορία 

του λαδιού  βρίσκεται στην καρδιά της Λακωνίας, 

μιας από τις κύριες ελαιοπαραγωγούς περιοχές της χώρας 

φιλοδοξώντας να αναδείξει τον πολιτισμό και την τεχνολογία της 

ελιάς και της ελαιοπαραγωγής. 

Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε μία εμπεριστατωμένη 

ομιλία με θέμα: «Η Σπάρτη και η καστροπολιτεία του Μυστρά» 

που θα μας προετοιμάσει για την επόμενη ημέρα. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ- ΤΑΫΓΕΤΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Πλούσιο πρωινό και αμέσως μετά ξενάγηση στην 

ξακουσμένη καστροπολιτεία του Μυστρά ένα σπουδαίο 

φυσικό οχυρό που λειτούργησε ως κοσμοπολίτικο 

πνευματικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα 

χρόνια της Παλαιολόγειας αναγέννησης (14ος και 15ος 

αιώνας) στην ακμή της, έφθανε να έχει 22,000 κατοίκους, 7 

εκκλησίες και 30 παρεκκλήσια. Σε ένα ειδικά επιλεγμένο από 

εμάς χώρο θα  ξαποστάσουμε και  σαν πιστοί  οδοιπόροι  θα 

δοκιμάσουμε το έδεσμα της «ανδρείας». Θεσπέσια 

γουρουνοπούλα, ψημένη μοναδικά με το μεράκι των 

ντόπιων. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας διασχίζοντας τον αγέρωχο 

Ταΰγετο με προορισμό την Καλαμάτα. Παραμείνατε άυπνοι 

σε αυτή την διαδρομή για να απολαύσετε απαράμιλλα 

μνημεία της φύσης και θέα ανεπανάληπτη! Άφιξη στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ 

Πρωινό και ξεκινάμε με περιήγηση στην πανέμορφη 

Καλαμάτα. Ξενάγηση στο εκπληκτικό Μουσείο Συλλογής 

Ελληνικών Ενδυμασιών ‘’ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ’’. Θα 

απολαύσουμε ένα γοητευτικό ταξίδι στην ιστορία, τον 

πολιτισμό, την αισθητική και την τέχνη της παράδοσης. Θα 

επιδιώξουμε να γνωρίσουμε την ιδρύτρια του Μουσείου , κ. 

Καρέλια. Στη συνέχεια η μεσσηνιακή Μάνη ξεδιπλώνεται σε 

όλο της το μεγαλείο! Επίσκεψη στο Σπήλαιο Διρού , ένα από 

τα εντυπωσιακότερα σπήλαια στον κόσμο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ- ΑΘΗΝΑ 

Αναχώρηση για Αθήνα. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στην 

ηρωική και θρυλική Καρύταινα με το επιβλητικό κάστρο που 

κουβαλά μνήμες Κολοκοτρωναίϊκες. Εκεί θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε και παραδοσιακές αρκαδικές 

γεύσεις πριν επιστροφή στο ‘’κλεινόν άστυ’’. 



 

 

 
Ξενοδοχεία 

 
Ειδικά Γεύματα 

Ναύπλιο: 

Amalia hotel 4* 

Σπάρτη: 

MANIATIS HOTEL 3* 

Καλαμάτα: 

AKTI TAYGETOS CONFERENCE RESORT 4* 

 

 Γεύμα έκπληξη στις Μυκήνες 

 Ψητή γουρουνοπούλα στον Μυστρά 

 
Αρχηγός/ξεναγός της αποστολής: Άρτεμις Σκουμπουρδή 

 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Amalia Hotel 4* στο Ναύπλιο   

 Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Maniatis Hotel 3* στη Σπάρτη 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Akti Taygetos Conference Resort 4* στην Καλαμάτα 

 Πλούσιο πρωινό καθημερινά 

 Ένα (1) γεύμα σε πολύ καλό εστιατόριο τις Μυκήνες 

 Ένα (1) δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Maniatis Hotel 

 Ένα (1) γεύμα πολύ καλό εστιατόριο στο Μυστρά  

 Ένα (1) δείπνο στο ξενοδοχείο Akti Taygetos   

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός και ξεναγός η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 Φ.Π.Α. 
 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Οι είσοδοι σε χώρους επισκέψεων  

 Γεύματα που δεν περιγράφονται στο πρόγραμμα  

 Προσωπικά έξοδα  

 Φόρος διαμονής  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Εν κατακλείδι: Κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας δεν συνδυάζει τόσα καταπληκτικά ορεινά τοπία 

όπου έχουν διαδραματιστεί τόσα πολλά από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ελληνική ιστορία. 

Ταξιδέψτε σε εξαιρετικές τοποθεσίες, δείτε αρχαία θαύματα, γνωρίστε εξαίρετες πόλεις. 

Τα αρχαία αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα ομηρικά ανάκτορα του Αγαμέμνονα στις Μυκήνες. 
 

Τα δε μεσαιωνικά «λείψανα» αποτελούνται από υπέροχα βενετσιάνικα, φράγκικα και τουρκικά 

κάστρα. Οι περίεργοι πύργοι μάχης και οι τοιχογραφημένες εκκλησίες της Μάνης με τους εξαιρετικά 

διατηρημένους βυζαντινούς θύλακες του Μυστρά συναρπάζουν τον επισκέπτη. 

Πέρα από αυτήν την απίστευτη αφθονία και πυκνότητα των πολιτιστικών μνημείων, η 

Πελοπόννησος είναι επίσης ένα θαυμάσιο μέρος για να χαλαρώσουμε και να περιπλανηθούμε. 

Άρτεμις Σκουμπουρδή 

Γεννήθηκε στην Κάλυμνο και μεγάλωσε

στην Αθήνα. Φοίτησε στα ιστορικά σχολεία

της Πλάκας, σπούδασε ξεναγός και στη

συνέχεια Ιστορικός τέχνης στη Μαδρίτη. 

Η αγάπη της για την πόλη που μεγάλωσε

την ωθεί σε συνεργασία  με  το Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων να θεσπιστεί 

το θεσμό των «Δωρεάν Ξεναγήσεων» όπου 

ως εθελόντρια δίνει την δυνατότητα στους 

Αθηναίους να γνωρίσουν και να 

αγαπήσουν την πόλη τους. 

Μόνο ένας άνθρωπος της αισθαντικότητας

της κυρίας Σκουμπουρδή,  με τις γνώσεις

της, τη 40ετη εμπειρία της ως ξεναγός αλλά

κυρίως με την αγάπη της για τον τόπο και

σε αυτό  που  κάνει  θα  μπορούσε  να μας 

κάνει να αγαπήσουμε με τρόπο


