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ΗΜΕΡΕΣ

Διαμονή :
επιλέξαμε να μείνουμε στο ιδανικό σημείο για τις εξορμήσεις μας, στη Ναύπακτο και μάλιστα στο κέντρο της πόλης στο λιμάνι, στο γνωστό
ξενοδοχείο LEPANTO 3*. Η σχέση τοποθεσίας - ποιότητας - τιμής είναι αρκετά καλή οπότε αποτελεί μια ιδανική λύση για τη διαμονή σε αυτο το
ταξίδι.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑΑΡΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Aναχώρηση νωρίς το πρωί και μετά από τις απαραίτητες στάσεις, πρώτος μας ουσιαστικά σταθμός για σήμερα θα είναι η Άρτα, που δίκαια
χαρακτηρίστηκε η «πόλη-στολίδι» της Δ. Ελλάδας. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου μετά τα Γιάννενα είναι διάσημη για το πέτρινο γεφύρι
στην είσοδο της πόλης, που «ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν». Εκτός, όμως, από αυτό, αποτελεί μια όμορφη πόλη που οι αναπλάσεις
της έχουν χαρίσει άλλον αέρα, έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες και να τους δείξει τι θα πει φυσική ομορφιά, βυζαντινή παράδοση και άρωμα…
πορτοκαλιού, με τους απέραντους πορτοκαλεώνες. Η Άρτα διακρίνεται για τα ιστορικά της στοιχεία, αλλά και η σύγχρονη πλευρά της θα σας
κατακτήσει. Κάστρα, βυζαντινοί ναοί, τζαμιά και ο περίφημος πύργος του Ρολογιού είναι μερικά μόνο από τα πιο χαρακτηριστικά μέρη που μπορεί ο
επισκέπτης να θαυμάσει. Με την εικόνα της Ηπειρωτικής ομορφιάς αφήνουμε την πόλη για να συνεχίσουμε στον τελικό μας προορισμό την όμορφη
και γραφική Ναύπακτο μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον του επισκέπτη της αμείωτο. Από τη ζωή στο γραφικό ενετικό
λιμάνι της 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 να θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ! ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΟΝΕΙΡΙΚΟΣ ( ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ, ΕΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Καλό πρωινό και αναχώρηση. Διάσπαρτα σε αμέτρητα δάση από έλατα, οξιές, βελανιδιές και λόγγους από καστανιές, περισσότερα από 40 χωριά
συγκροτούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οικιστικά συγκροτήματα της χώρας. Ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών συνδέει τα χωριά μεταξύ
τους, περνώντας μέσα από φαράγγια και βουνοκορφές με πυκνά δάση ή πάνω από γεφύρια που θυμίζουν Ήπειρο και υπενθυμίζουν ότι βρισκόμαστε
στην Πίνδο. Με φαντασμαγορική θέα στο ειδυλλιακό τοπίο που τον περιβάλλει, ο οικισμός της Αμπελακιώτισσας αποτελεί προσφιλή βάση των
πεζοπόρων που επιθυμούν να «κατακτήσουν» τα γύρω βουνά. Απαραίτητη στάση θεωρείται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το ξυλόγλυπτο τέμπλο
(1748) και φυσικά η ιστορική μονή Αμπελακιώτισσας, μνημείο που αποτελεί σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. Συνεχίζουμε !! Η πανέμορφη
Ελατού η επόμενη στάση Χωμένη μέσα στη ζώνη του ελατοδάσους! Τα πετρόχτιστα σπίτια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές ίσα που διακρίνονται πίσω
από τις φουντωτές λόγχες, δημιουργώντας μοναδικό σκηνικό. Προσφέρεται για ήσυχη διαμονή και ρομαντικούς περιπάτους στα πέτρινα καλντερίμια
της. Τελευταίος μας σταθμός για σήμερα η Τερψιθέα. Αποτελεί στολίδι και αφαλό της Ορεινής Ναυπακτίας γιατί είναι κυριολεκτικά ζωσμένη από τα
άλλα χωριά της περιοχής. Το όνομά της και μόνο αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στο τι θα πρωτοαπολαύσει όποιος την επισκεφθεί.
3η ημέρα: ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΧΑΝΙ ΜΠΑΝΙΑ, ΘΕΡΜΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ)
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε με πρώτο μας σταθμό το Χάνι Μπανιά. Είναι ένας μικρός οικισμός χτισμένος σε χαράδρα με υπέροχη
θέα τον Εύηνο ποταμό και το υπέροχο φυσικό τοπίο…Συνεχίζουμε με το Θέρμο. Αναμφίβολα συγκαταλέγεται στις πιο ωραίες κωμοπόλεις της
Ελλάδας. Αποτελεί περιοχή-σύμβολο για την Ελλάδα, καθώς το αρχαίο Θέρμο υπήρξε η έδρα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, της πρώτης δημοκρατίας
στον κόσμο! Εκτός όμως από αυτό, το Θέρμο διαθέτει έναν φανταστικό περιβαλλοντικό πλούτο με κατάφυτες πλαγιές που κατηφορίζουν για να
σμίξουν με τα κρυστάλλινα νερά της λίμνης Τριχωνίδας. Στην ευρύτερη περιοχή θα συναντήσουμε λιθόκτιστα γεφύρια, βυζαντινά μνημεία, γραφικά
χωριά και γνήσιους ανθρώπους. Η ομορφιά της λίμνης Τριχωνίδας που εκτός από μεγαλύτερη, θεωρείται από πολλούς, η πιο όμορφη της Ελλάδας.
Υπάρχουν κάποια σημεία, όμως, από τα οποία η θέαση της λίμνης δεν περιγράφεται με λόγια. Κορυφαίο όλων η θέση από το Πετροχώρι που είναι
ο τελευταίος μας σταθμός για σήμερα. Με εξαιρετικές εικόνες στην μνήμη και τη καρδιά μας και άπειρες φωτογραφίες, παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής για την Ναύπακτο.
4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΏΩΦ) ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε. Πρώτη μας στάση η Ιερά Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ κοντά στο χωριό
Τρίκορφο (και γνωστή από τους Παπαροκάδες !!) Είναι το μοναδικό -παγκοσμίως – μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον Ρώσο άγιο Σεραφείμ
του Σαρώφ. Επίσης εδώ θα συναντήσουμε το μεγαλύτερο καμπαναριό στον κόσμο με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Επόμενος μας σταθμός το
πανέμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένο 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. Μας περιμένει η πόλη μας κουρασμένους αλλά χαρούμενους και με γεμάτες «μπαταρίες»!
Εκδρομή

Ημ.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως 12 ετ.

Τιμή σε
Μονόκλ.
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LEPANTO 3*

Πρωινό

145

129

80

195

solo traveller (σε δωμάτιο 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.

