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ΗΜΕΡΕΣ

Ταξίδι στην κοσμοπολίτισσα Αράχωβα, Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Δίστομο, Χάνι Γραβιάς και στην “ομφαλό της γης τους μυστηριώδεις Δελφούς
Είτε λευκή, είτε στα πράσινά της, είτε στα φθινοπωρινά, είτε κατάμεστη από κόσμο, είτε πιο ήσυχη, η Αράχωβα, δεν αποτελεί τυχαία πρώτη επιλογή
όσων ξέρουν να απολαμβάνουν πραγματικά τις ολιγοήμερες αποδράσεις τους. Η Ναύπακτος και το Γαλαξίδι με ζωντανές τις μνήμες από το
ναυτικό μας παρελθόν, η συγκίνηση στο Δίστομο, η περηφάνεια για τη φυλή μας στο Χάνι της Γραβιάς και οι Δελφοί τόπος λατρείας και μυστηρίου
των αρχαίων Ελλήνων συντάσουν ένα ωραίο φθινοπωρινό ψηφιδωτό. Το 3ήμερο αυτό συνδυάζει υπέροχη φύση, αρχαία και νεότερη ιστορία,
υπέροχες διαδρομές για τους λάτρεις των οδικών ταξιδιών, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, μια ωραία παρέα και όλα αυτα σε τιμή covid!!
Διαμονή στην “ακριβή” Αράχωβα στο πολυτελές Domotel Anemolia Mountain Resort 4*
H διαμονή μας θα γίνει στο πολυτελές Domotel Anemolia Mountain Resort 4*. Συνήθως η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα ακριβή,
όμως φέτος καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για εσάς μια τιμή πακέτου που δύσκολα θα συναντήσουμε ξανά στο μέλλον. Όμορφα και πλήρως
εξοπλισμένα δωμάτια καθώς και κοινόχρηστοι χώροι με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο, καφέ δίπλα στο τζάκι και
εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟ, ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με διάθεση εξαιρετική και εκδρομική !! Πρώτη στάση κάνουμε στο Ηρωικό Δίστομο που έμελλε να γίνει γνωστό και
στα νεότερα χρόνια εξαιτίας της μεγάλης σφαγής από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Ιουνίου 1944. Η σφαγή του Διστόμου έχει
χαρακτηριστεί, ως η κορυφαία πράξη βαρβαρότητας των Γερμανών στην Παγκόσμια Ιστορία. Με ανάμεικτα συναισθήματα, επηρεασμένοι από
το ιστορικό φορτίο της περιοχής αναχωρούμε για την Μονή του Οσίου Λουκά το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα
!! Το μοναστήρι με τις δύο μεγάλες εκκλησίες (το ναό της Παναγίας και το Καθολικό), την Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά και τα άλλα κτίσματα,
αφιερωμένο στον θαυματουργό τοπικό άγιο, απέκτησε σύντομα μοναδική ακτινοβολία και γιατί η μορφή της τέχνης του θεωρείται πρότυπο για τα
βυζαντινά μνημεία σε όλη την Ελλάδα. Τελικός μας προορισμός η κοσμοπολίτισσα Αράχωβα και το πολυτελες ξενοδοχειο Anemolia 4* της γνωστης
αλυσίδας Domotel. Για να γνωρίσουμε την αυθεντική Αράχωβα, αξίζει να… παραστρατήσουμε λίγο από τον κεντρικό δρόμο και να χαθούμε, χωρίς
πυξίδα στα γραφικά καλντερίμια της (πολλά από τα οποία απέκτησαν πρόσφατα οδοσήµανση). Εκεί είναι που θα µυρίσουμε πιο έντονα τον καπνό
από τις καμινάδες, το τσίπουρο από τα ρακοκάζανα και τις ευωδιές από τις λιχουδιές που ετοιμάζουν οι νοικοκυρές στα σπιτικά τους… Έτσι µόνο θα
καταλάβουμε ότι, όσο κοσμοπολίτικη κι αν είναι η Αράχωβα, διατηρεί τη γνησιότητα ενός ελληνικού χωριού!
2η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΙΤΕΑ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
Πρώτος μας σταθμός, η Ναύπακτος μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον του επισκέπτη της αμείωτο. Από τη ζωή στο γραφικό
ενετικό λιμάνι μέχρι τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε τον Μιγκέλ Θερβάντες (συγγραφέα του Δον Κιχώτη) που το άγαλμα του στο λιμάνι μας
θυμίζει ότι συμμετείχε στην περίφημη ομώνυμη ναυμαχία και θα αναχωρήσουμε για το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός
από το 1978, το Γαλαξίδι έχει μια αρχοντική ομορφιά που σε ταξιδεύει. Το λιμάνι του κουβαλά ακόμη την αίγλη από τις εποχές που ήταν γεμάτο
μπρατσέρες και σκούνες. Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια,
διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές. Επόμενη στάση η Ιτέα, το μεγαλύτερο λιμάνι του νομού
Φωκίδος. Επιστρέφουμε το απόγευμα στην Αράχωβα για να απολαύσουμε τους χώρους του ξενοδοχείου μας και το φημισμένο χωριό.
3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ, ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε. Πρώτη μας στάση οι Δελφοί με το περίφημο μαντείο. Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της
γης, το σημείο που σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο
του κόσμου. Για πολλούς αιώνες αποτελούσαν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο καθώς και σύμβολο της ενότητας του αρχαίου Ελληνισμού.
Επόμενος μας σταθμός το Ηρωικό Χάνι της Γραβιάς. Στις 8 Μαΐου 1821, σε ένα μικρό πλινθόχτιστο κτίσμα, το θρυλικό Χάνι της Γραβιάς, οι Έλληνες
επαναστάτες, με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, έγραψαν σελίδες ηρωισμού και δόξας, επιτυγχάνοντας την πρώτη ουσιαστική νίκη ελλήνων
επί των τουρκικών δυνάμεων. Με αυτές τις εικόνες απαράμιλλου ηρωισμού των προγόνων μας, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Αναχ.
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solo traveller (σε δωμάτιο με θέα στην κοιλάδα των Δελφών με τυχαίο συνταξιδιώτη του ιδίου φύλλου) : 135ε
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Θέλεις να κλείσεις ταξίδι
αλλά διστάζεις;

NO STRESS
Δες το νέο πρόγραμμα πολιτικής ακυρώσεων
των κρατήσεων “ΝΟ STRESS” που ισχύει για
τα οργανωμένα αεροπορικά και οδικά ταξίδια
εξωτερικού και τα οδικά ταξίδια στην Ελλάδα.
- Δυνατότητα κράτησης με προκαταβολή μόνο
30ε ανά άτομο (!) η οποία θα επιστραφεί εξ
ολοκλήρου εφόσον δεν γίνει το ταξίδι
- Δυνατότητα ακύρωσης έως και 7 ημέρες
πριν την αναχώρηση, με πλήρης επιστροφή
χρημάτων εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες
του προορισμού δεν θα επιτρέψουν το ταξίδι
- Σε περίπτωση που προσβληθείτε από τον
Covid 19 πριν την αναχώρηση του ταξιδιού,
αναλαμβάνουμε εμείς κάθε χρέωση και
μεταφέρουμε το ποσό σας εξ ολοκλήρου σε
επόμενο ταξίδι

Υγειονομικά μέτρα εντός του λεωφορείου
Στο λεωφορείο τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (μάσκες-αποστάσεις-αντισηπτικά κλπ)
η πληρότητα επιβατών είναι 65%
θερμομέτρηση από τον οδηγό κατά την επιβίβαση
Το λεωφορειο απολυμαίνεται πριν από κάθε αναχώρηση και ο οδηγός φροντίζει καθημερινά τον αερισμό και την καθαριότητα της καμπίνας
επιβατών.
Ο συνοδός της εκδρομής και ο οδηγός είναι εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση συμπτωμάτων του Covid 19 και γνωρίζουν την διαδικασία σε
περίπτωση εντοπισμού κάποιου από αυτά.

Οι τιμές των τιμοκαταλόγων είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν :
Οδικά προγράμματα εκδρομών
Περιλαμβάνονται:
1. Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο / studio της επιλογής σας, 3. Αντίστοιχη διατροφή,
4. Ξεναγήσεις – περιηγήσεις (στα προγράμματα εκδρομών), 5. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 6. Συνοδό του γραφείου,
7. Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται: Προαιρετικές επισκέψεις και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία.

Δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής:
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

Κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα
Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση ξενοδοχείου με τιμές group
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών
(εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται
διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.
- Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης.
- Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται
στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας
- Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
- Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι δημοτικοί φόροι πόλεων, οι οποίοι
αναγράφονται στο ενημερωτικό της εκδρομής
πληρώνονται στην υποδοχή των ξενοδοχείων.
- Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους
συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία

Σε όλες τις οδικές εκδρομές
οι αναχωρήσεις γίνονται από
Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα,
Κατερίνη, Καβάλα, Σέρρες.

