
 

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΤΡΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΕΛΑΤΟΥ – ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  
 
 

3 ΗΜΕΡΕΣ, 2 ΝΥΧΤΕΣ  /  26 – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
... 

1η μέρα: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., ημίωρη στάση στον Ισθμό και συνεχίζουμε για ΜΕΓΑ 
ΣΠΗΛΑΙΟ. Στάση, επίσκεψη και λίγο αργότερα μας φιλοξενεί η ιστορική πόλη των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 
για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επόμενος σταθμός η πόλη των ΠΑΤΡΩΝ, με τον πολιούχο 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στην όμορφη πόλη της 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο προαιρετικά, 
διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ του ΣΩΤΗΡΟΣ, 
στην περιοχή ΣΚΑΛΑ, που στελεχώνεται στο σύνολο της από νέους πτυχιούχους μοναχούς και έχει 
μοναδική θέα στον Πατραϊκό κόλπο και την κρεμαστή γέφυρα του ΡΙΟΥ που ενώνει την 
Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Αμέσως μετά ξεκινάμε μία πολύ όμορφη εκδρομή στην ορεινή 
Ναυπακτία, με τη διαδρομή μας να περνά από τη γραφική ΕΛΑΤΟΥ και να καταλήγει στην ΑΝΩ 
ΧΩΡΑ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ, 
χρόνος ελεύθερος, δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για ΓΑΛΑΞΙΔΙ, παραμονή - επίσκεψη και συνεχίζουμε για Αθήνα, 
με στάση στη γραφική ΑΡΑΧΩΒΑ και σε καφέ της Εθνικής οδού. 
 
  

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, 2 Διανυκτερεύσεις στο   
ξενοδοχείο 2* Αφροδίτη στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ με πρωινό, Αρχηγός/Συνοδός Εκδρομής, Κρατικός 
Δημοτικός Φόρος διαμονής, φπα.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, γεύματα, 
δείπνα, τηλεφωνήματα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, εισόδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων, και γενικά επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

   Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο σε Μονόκλινο Παιδικό σε τρίκλινο (2-12 ετών) 

Afroditi 2* 115 € 155 € 100 € 

https://www.thiamistours.gr/#question1

