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ΠΟΡΟΣ, ΜΕΘΑΝΑ, ΤΡΟΙΖΗΝΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 
 

3  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  
 

28 η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  
 
 

26 – 28 Οκτωβρίου 
(Σάββατο – Δευτέρα) 

 

 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Έλα μωρέ σου λέει ο άλλος στον Πόρο και στα Μέθανα θα πάμε; Και όμως εμείς που 

ανακαλύπτουμε τους μικρούς θησαυρούς του κάθε τόπου και εσείς οι τολμηροί πιονιέροι που 

ακολουθείτε, θα γνωρίσουμε σε μια τριήμερη εκδρομή στην αρχή του φθινοπώρου τα καλύτερα, 

αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι ούτε καν οι παραθεριστές της περιοχής γιατί η Ελλάδα πάντα 

μας εκπλήσσει. 

 
 

 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η 

Ξεκινάμε νωρίς το πρωί από το κέντρο της Αθήνας με το πολυτελές λεωφορείο μας. 

Μετά από μία στάση για καφέ, φτάνουμε στον πρώτο μας προορισμό που δεν είναι άλλος από 

την αρχαία Τροιζήνα, την πατρίδα του μυθολογικού ήρωα Θησέα, για μια μικρή περιήγηση. 

Θα μας υποδεχτεί ένα νέο παιδί ο Παναγιώτης Μανέτας που ζει και δραστηριοποιείται στην 

περιοχή. 

Μια ακόμα δρασκελιά και να που φτάσαμε στον Γαλατά. Δεν χάνουμε χρόνο, επιβιβαζόμαστε 

στο φέρυ της γραμμής. Μπροστά μας ένα μοναδικό σκηνικό του Πόρου με τα νεοκλασικά του, 

τους λόφους του και το ρολόι να δεσπόζει. 
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Πρώτη στάση μας το μικρό αλλά 

περιεκτικό Αρχαιολογικό Μουσείο με 

εκθέματα (γλυπτά, επιγραφές και 

αρχιτεκτονικά μέλη) από την Τροιζήνα την 

Καλαύρεια και τα Μέθανα. 

Συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας με έναν 

μικρό γύρο του νησιού με το λεωφορείο 

μέσα σε μια μαγευτική φύση και με 

ενδιάμεσες μικρές στάσεις στο Μοναστήρι 

της Ζωοδόχου Πηγής και στα ερείπια του 

Ναού του Ποσειδώνα με πανοραμική θέα 

των κόλπων του νησιού. 

Καταλήγουμε για μπάνιο στην 

ομορφότερη παραλία του νησιού με τα 

πράσινα νερά, στο λιμανάκι της Αγάπης. 

Όσοι δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο 

μπορούν να τσιμπήσουν ελαφρά, να πιουν 

τα καφεδάκι τους ή να τεμπελιάσουν στις ξαπλώστρες. Μετά το μπάνιο θα πάμε στο ξενοδοχείο 

για ξεκούραση. Το πολυτελές ξενοδοχείο μας New Aegli Resort Hotel 4* με την πισίνα του και 

τη θέα προς τη θάλασσα, μας περιμένει. 

Αργά το απόγευμα θα ξεκινήσουμε μια βόλτα με τα πόδια στο κέντρο της πόλης. Θα 

χωθούμε στα στενά γραφικά δρομάκια του οικισμού, θα δούμε την Μητρόπολη του Αγίου 

Γεωργίου με τις αγιογραφίες του Παρθένη και τις βαρκούλες στο στενό δίαυλο με την Γαλατά 

απέναντι από την περατζάδα της παραλίας. Μαζί μας θα είναι ο κος Βαγγέλης 

Παπαθυμιόπουλος ευαισθητοποιημένος κάτοικος, να υπογραμμίζει τις ομορφιές της πόλης του. 

Για τις κυρίες έχουμε στη συνέχεια μικρή επίδειξη υφαντικής με δασκάλα την κα Ελένη Παύλου 

στο Εργαστήρι Υφαντικής Εργάνη, όπου μπορούν να ψωνίσουν και το κάτι τι τους, και για 

όλους μια οινογευσία τεσσάρων κρασιών στο δοκιμαστήριο κρασιού «Πόρου Άμπελος» από 

δύο νέους παραγωγούς τον κ. Γιάννη Δόσκαρη και τον κ. Μάρκο Γαβαλά. 
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Η πολύ πλούσια ημέρα μας θα κλείσει με ένα gourmet Δείπνο Μεσογειακής Κουζίνας στο 

εστιατόριο Primasera του κ. Τάσου Παγώνη. Το μαλακό στρώμα και μαξιλάρι μας, μας 

περιμένουν για τα περαιτέρω. 

 

Ημέρα 2η 

Η δεύτερη μέρα μας ξεκινάει με μια επίσκεψη στο γνωστό λεμονοδάσος παρέα με τον 

εμπνευσμένο ζαχαροπλάστη κο Δημήτρη Βλάχο που θα μας έχει ετοιμάσει μικρές γευστικές 

εκπλήξεις. 

Μαζί του θα βρίσκεται η τοπική μελισσοκόμος 

η κα Φωτεινή Μπάκα με τα προϊόντα της. 

Θα συνεχίσουμε με το πούλμαν μας προς 

Ερμιόνη για να απολαύσουμε τις εορταστικές 

εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ροδιού που γίνεται 

εκεί και να δοκιμάσουμε το όμορφο αυτό 

προϊόν στο τόπο παραγωγής του.  

Η επόμενη ατραξιόν είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο που θα μας αφήσει έκθαμβους. 

Είναι οι Δίδυμες Τρύπες κοντά στο χωριό 

Δίδυμα που μοιάζουν να τις άνοιξαν στη γη 

μετεωρίτες αλλά μάλλον είναι προϊόντα κατάρρευσης της οροφής υπόγειων σπηλιών από την 

διάβρωση των υδάτων. Στον κατάφυτο μικρότερο κρατήρα και στα πλευρικά τοιχώματά του θα 

δούμε δύο μικρά εκκλησάκια του Άη Γιώργη και της Μεταμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεγάλη έκπληξη μας περιμένει όμως στο ορεινό χωριό Ηλιόκαστρο όπου μια γαλλίδα 

ερωτική μετανάστρια, μαγειρεύει «θεϊκά» στο εστιατόριο Maryvonne. Φυσικά εμείς θα είμαστε 

εκεί για να απολαύσουμε την ελληνογαλλική συμμαχία. 

Η επιστροφή μας στον Πόρο θα ολοκληρώσει την πρωινή εξόρμηση. Το απόγευμα μπορούμε 

να απολαύσουμε το μπάνιο μας και τις βόλτες μας στην πόλη. 



 
 

 
ΠΟΡΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ - ΤΡΟΙΖΗΝΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ - 3 ημ.                 4 

Ημέρα 3η 

Ξεκινάμε την τρίτη μέρα μας με μια μοναδική γνωριμία με μικρή γευσιγνωσία στα διαμερίσματα 

Odyssey Apartments με την χαρισματική κα Κατερίνα Σακελίου, η οποία εκτός από τις υπέροχες 

γεύσεις της, έχει πάντα να πει ιστορίες για τον τόπο, τη γαστρονομία του και όχι μόνο. 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τον δεύτερο προορισμό μας, τα Μέθανα. 

Πρώτα θα επισκεφτούμε την χώρα, με τα θερμά ιαματικά λουτρά που τις δεκαετίες του ‘60 και 

‘70 έσφυζαν από κόσμο καθιστώντας τα Μέθανα μια κοσμοπολίτικη λουτρόπολη η οποία είχε 

ακόμα και Καζίνο. Μετά από μια μικρή στάση για να «μυρίσουμε» την ατμόσφαιρα της παλιάς 

ευδαιμονίας, συνεχίζουμε για την βορειοδυτική πλευρά του νησιού προς στο χωριό Καημένη 

Χώρα στους πρόποδες του Ηφαιστείου των Μεθάνων. 

Θα περπατήσουμε για λίγο σε ένα σκιερό φαράγγι και θα αντικρύσουμε τα εντυπωσιακά 

ηφαιστιογενή κόκκινα πετρώματα της τελευταίας έκρηξης του ηφαιστείου. 

Συγκινημένοι από το δέος της 

φαντασίωσης της καυτής λάβας θα 

καταλαγιάσουμε για γαστροθεραπεία 

στο εξαιρετικό -κυριολεκτικά στο μέσον 

του πουθενά- Οινοθεραπευτήριο του κ. 

Θοδωρή Ιωάννου για ένα χωριάτικο 

«μιαμ» γεύμα που θα ζήλευε και η 

καλύτερη ταβέρνα της Αθήνας. Μετά το 

φαγητό, καφές στο λιμανάκι Βαθύ, το 

ησυχαστήριο των μικρών σκαφών, 

αγναντεύοντας τα ήρεμα νερά του. Η 

εκδρομή μας τελειώνει εδώ και 

παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για 

την Αθήνα. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

Το κόστος του ταξιδιού ανέρχεται 220 € το άτομο σε δίκλινο (επιβάρυνση 30 € το άτομο για 
μονόκλινο). 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ιστορικό ξενοδοχείο 

 Πλούσιο πρωινό 

 Τα εισιτήρια του φέρυ 

 Ξεναγήσεις από τοπικούς ξεναγούς 

 Αρχηγό-συνοδό εκδρομής 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 Γεύματα/Δείπνα 

 Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

 Το Cosmorama έχει εξασφαλίσει φιλικές τιμές στα γεύματα στο εστιατόριο «Primasera», 
την ταβέρνα «Το Οινοθεραπευτήριο» το εστιατόριο Maryvonne και την μικρή γευσιγνωσία 
στα Odyssey Apartments. 

 Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων. 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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ΜΕΝΟΥ 
 

 

Pr imasera 
( Σ ά β β α τ ο  β ρ ά δ υ  2 6 / 1 0 )  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Την τελευταία ψαριά θα δοκιμάσουμε κι εμείς, μαγειρεμένη με φροντίδα 

στο πιο ‘ιν’ εστιατόριο του νησιού 
 

Ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά 

Καρπάτσιο ξιφία ή Σεβίτσε γόπας ή λούτσου 

Σπιτικός μαριναρισμένος γαύρος με ψητό σκόρδο 

Μύδια αχνιστά με κρασί 

Μελιτζάνα ψητή με σκόρδο και κρεμμύδι 

Χόρτα με κολοκύθια βραστά 

Γαριδάκι ανεμότρατας τηγανητό 

Ριζότο σουπιάς με το μελάνι της 

Γιαουρτολέμονο 

 

Κρασί Primasera (Ροδίτης Σαββατιανό) 

 
Τιμή20€ 
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Maryvonne 
( Κ υ ρ ι α κ ή  μ ε σ η μ έ ρ ι  2 7 / 1 0 )  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σαλάτα με ντομάτα και ρόκα, κρεμμυδάκι και σως μπαλσάμικου 

Πουγκί με μανούρι και μαρμελάδα κρεμμυδιού στο φούρνο 

Αυγά μελάτα παναρισμένα σε κρούστα 

Τάρτα με ντοματίνια και κις λωρέν 

Πατάτες τηγανητές 

Αρνί αργοψημένο στο φούρνο για 7 ώρες 

 

Το γεύμα συνοδεύει το Κόκκινο χύμα κρασί της περιοχής 

 

Ποικιλία γαλλικών γλυκών 

 

Τιμή26€ 
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Οινοθεραπευτήριο 
( Δ ε υ τ έ ρ α  μ ε σ η μ έ ρ ι  2 8 / 1 0 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι το καλύτερο μετά την ορειβασία από την ξεκούραση στην απόλυτη ησυχία. Θα ήταν 
κανείς ευχαριστημένος με ένα κρύο νερό και ένα μικρό μεζέ. Κι ύστερα αφού 

καταλαγιάσεις, αρχίζεις και παρατηρείς τον χώρο και αγαλλιάζει η ψυχή σου. Κι όταν 
φτάνουν ένα ένα τα πιάτα, δεν τολμάς να το πιστέψεις. Είσαι στον παράδεισο - 

απόλαυσέ το! 
 
 

Μαϊντανοσαλάτα 

Σαλάτα χωριάτικη 

Φάβα 

Ψιλοκομμένα Λαχανικά στον φούρνο 

Κρεμμυδοκεφτέδες 

Πατατοσαλάτα 

Χοιρινό στον φούρνο ψημένο σε χαμηλή φωτιά για 16 ώρες 

 

Κρασί ντόπιο χύμα λευκό ή ροζέ Ανδρέου από Πόρο 

 
Τιμή 15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


