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Η πρώτη εκδρομή του Σ.Φ.Σ. μετά την «Πανδημία» 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 

Μία ευχάριστη και ξεκούραστη περιήγηση σε μερικά από τα λιγότερο 

γνωστά μνημεία και τοπία της Αργολικής γης. 

 

09.10 Συνάντηση στην αποβάθρα όπου η γραμμή 7 του Σταθμού Λαρίσης της Αθήνας. 

Επιβίβαση σε αμαξοστοιχία του «Προαστιακού Σιδηροδρόμου» με προορισμό την 

Κόρινθο. 

09.36 Αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. 

10.47 Άφιξη της αμαξοστοιχίας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κορίνθου, 

αποβίβαση. 

Επιβίβαση σε λεωφορείο τύπου πούλμαν μισθωμένου από τον Σ.Φ.Σ. 

11.00 Αναχώρηση του λεωφορείου. Θα μεταβούμε στον αργολικό κάμπο όπου θα 

επισκεφτούμε  ένα από τα διασημότερα «Ηραία» της χώρας μας, αλλά και τον 

βυζαντινό ναό στο χωριό Χώνικα (Νέο Ηραίο).   Στην συνέχεια, διασχίζοντας τον 

κάμπο με τις πορτοκαλιές θα καταλήξουμε στην μοναδική σωζόμενη σε καλή 

κατάσταση στην Ελλάδα πυραμίδα στο χωριό Ελληνικό. Θα γευματίσουμε στο 

δροσερό Κεφαλάρι, πλάι στα τρεχούμενα νερά. 

14.00 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στην αρχαία Λέρνα όπου κατά την 

παράδοση σκότωσε ο Ηρακλής την «Λερναία Ύδρα». Θα επισκεφτούμε  τον 

αρχαιολογικό χώρο, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Μύλων με το παλιό τροχαίο 

υλικό και τα σιωπηλά σήμερα κτίρια και μηχανοστάσια του Σταθμού και θα 

απολαύσουμε τον ερατεινό μας καφέ πλάι στη θάλασσα με θέα τ’ Ανάπλι και το 

Παλαμήδη. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο το οποίο θα μας 
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μεταφέρει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κορίνθου, όπου θα επιβιβαστούμε στην 

αμαξοστοιχία του «Προαστιακού» με προορισμό την Αθήνα. 

19.14 Αναχώρηση της αμαξοστοιχίας.  

21.19 Άφιξη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης της Αθήνας. 

Τιμή συμμετοχής στην εκδρομή ευρώ 35/άτομο, στα οποία περιλαμβάνονται  τα 

σιδηροδρομικά εισιτήρια, το λεωφορείο και οι ξεναγήσεις. 

Δηλώσεις συμμετοχής: Κάθε Τετάρτη στην Λέσχη μας από την 18.00 μέχρι την 21.30 

και τηλεφωνικώς στον Ταμία κ. Μιχάλη Θεοφανόπουλο στο τηλέφωνο 6978686308 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θέσεις είναι περιορισμένες λόγω περιορισμού των 

επιβαινόντων στο λεωφορείο γι’ αυτό και θα τηρηθεί η χρονική σειρά 

των δηλώσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας εντός του τραίνου και 

του λεωφορείου όπως και η τήρηση των αποστάσεων για λόγους 

προστασίας  του Covid-19  

 


