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Ημερήσια  οδική  εκδρομή της 

ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΚΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ» 

ΑΡΙΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

Αναχώρηση 07.30 το πρωί από Πειραιά με κατεύθυνση την Πελοπόννησο, μέσω της Εθνικής οδού 

Αθηνών-Κορίνθου και ακολούθως προς Άρια, 3 χλμ βορειοανατολικά του Ναυπλίου όπου βρίσκεται η Ιερά 

Μονή Αγίας Μονής. Το Βυζαντινό μοναστήρι είναι αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή, χτισμένο στις ρίζες ενός 

γυμνού βράχου, δίνοντας την εντύπωση ότι θέλει να κρυφτεί από το ανθρώπινο μάτι. Στην ατμόσφαιρα 

κυριαρχεί το άρωμα του γιασεμιού και το φως που περνά από τα χρωματιστά τζάμια του ναού, κάνει όλο το 

σκηνικό ακόμα πιο μοναδικό. Χρονολογείται περί τα μέσα  του 12ου αιώνα και χτίστηκε από τον Επίσκοπο 

Άργους και Ναυπλίου  Λέοντα.  Αποτελεί ένα από τα λιγοστά καλοδιατηρημένα δείγματα βυζαντινού ναού. Ενώ 

λειτούργησε για ένα διάστημα ως ανδρικό μοναστήρι, σήμερα αποτελεί γυναικείο ησυχαστήριο με περίπου 10 

μοναχές. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περιηγηθούμε στους χώρους, να προσκυνήσουμε και να δεχτούμε τη 

φιλοξενία των μοναχών. Εάν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην αναχώρηση ή στη διαδρομή θα 

προλάβουμε και την Θεία Λειτουργία που ολοκληρώνεται περίπου στις 09.45 πμ. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό και αρχοντικό Ναύπλιο. Στον ελεύθερο χρόνο σας 

μπορείτε να περπατήσετε στην παραλιακή ζώνη έως την Ακροναυπλία, να κάνετε τη βόλτα σας στα γραφικά 

σοκάκια του και την κεντρική πλατεία, να περάσετε με το καραβάκι στο Μπούρτζι, να κάνετε τη βόλτα σας με 

το τουριστικό τρενάκι ή τα ομαδικά ποδήλατα και να απολαύσετε το ιταλικό παγωτό στο ομώνυμο μαγαζάκι 

του Ιταλού.  

Ακολούθως θα βρεθούμε στο Τολό, χωριό του νομού Αργολίδας, χτισμένο κατά μήκος μιας μεγάλης 

παραλίας στις ακτές του Αργολικού κόλπου. Το Τολό γνωρίζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη, 

εκμεταλλευόμενο την μεγάλη παραλία που διαθέτει και την κοντινή απόσταση που το χωρίζει από 

το Ναύπλιο από το οποίο απέχει 8 χλμ. 

Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με ενδιάμεση σύντομη στάση, αν απαιτηθεί, για Πειραιά. 
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