
 

8  ΜΑΙΟΥ 2021 
ΠΕΖΟΠΟΡΏΝΤΑΣ ΣΤΑ 
ΑΡΧΑΙΆ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ 
Άργος: Εκεί που ξεκινά η Ιστορία της Ευρώπης 
Κι όμως το Άργος δεν είναι απλώς ένα σημείο εμπορικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή ένα πέρασμα προς άλλες 
κατευθύνσεις…. 
Με σημαντικές αρχαιότητες αποτελεί έναν άκρως ενδιαφέροντα τόπο. Ο 
επισκέπτης σίγουρα θα θαυμάσει τα νεοκλασικά κτίρια, και θα 
εντυπωσιαστεί από την ιστορία της αρχαίας πόλης. 
Εμείς διαλέγουμε για την συγκεκριμένη ημέρα ένα μονοπάτι που θα μας 
περάσει από τα σημαντικότερα της σημεία.  
Τι περισσότερο να ζητήσουμε από αυτά που προσφέρει το συγκεκριμένο 
μονοπάτι? Ιστορία, σπήλαια  τόποι λατρείας, φύση, Αιγαίο και φυσικά 
πορτοκαλιές! 
Θα δούμε την ιστορία της πόλης και θα μάθουμε για τον πολιτισμό της, θα 
γευτούμε τις γεύσεις, σε όλο το μεγαλείο που μας προσφέρει η αρχαία 
πόλη της Αργολίδας. Ελάτε μαζί μας σε μια ξεχωριστή δραστηριότητα 
στην οποία τα tips που θα ακολουθήσουν της δραστηριότητας είναι οι 
κρυφές μας εκπλήξεις για εσάς.   

Η δραστηριότητα είναι διαθέσιμη εφόσον γίνει άρση του Lock Down 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 6978161872 ή στην σελίδα μας https://baseoutdooractivities.com/ 

 

 

25 €                                                                          

Κόστος συμμετοχής   

____ 

Οι άνθρωποι της Β.Ο.Α φροντίζουμε 

σε όσους συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες μας, να  παρέχουμε 

ένα άρτια εκπαιδευμένο και 

πιστοποιημένο προσωπικό από 

όλους τους αρμοδίους φορείς και ό,τι 

πιο σύγχρονο και ασφαλές σε ότι 

αφορά τον εξοπλισμό. Συνοδούς 

δραστηριότητας. Πιστοποιημένους 

συνοδούς πρώτων βοηθειών. 

Σύστημα επικοινωνίας ομάδας. 

Οδηγίες δραστηριότητας. Σνακ και 

νερό δραστηριότητας. Τα υλικά για 

την αποτροπή της μεταδοτικότητας 

του ιού (μάσκα- αντισηπτικά). Μπατόν 

πεζοπορίας. Επαγγελματικό 

φαρμακείο πρώτων βοηθειών ομάδας. 

Φωτογραφικό υλικό δραστηριότητας. 

Υλικό βιντεοσκόπησης. 

____ 

Η μετακίνηση γίνεται με τους εξής 

τρόπους: Με δικό σας μεταφορικό 

μέσο. Με mini bus συνεργαζόμενης 

εταιρείας. Με van 9 θέσεων της 

εταιρείας. Η μετακίνηση με οχήματα 

της εταιρείας επιφέρουν πρόσθετο 

κόστος το οποίο δεν περιλαμβάνεται 

στο κόστος δραστηριότητας.   

____ 

Όσοι συμμετάσχουν στην διήμερη 

δραστηριότητα, έχουν την δυνατότητα 

να κοιμηθούν είτε σε κατασκηνωτικό 

σημείο, είτε σε παραδοσιακό πέτρινο 

ξενώνα της περιοχής . Η  B.O.A 

παρέχει την δυνατότητα ενοικίασης 

σκηνής. 

____ 
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