ΜΟΝΑΔΙΚΟ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ! ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Ή ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1 HMEΡA: Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση σε ΚΑΦΕ
στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουµε για το χιονοδροµικό κέντρο
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, σχετική παραµονή να χαρούµε το χιονισµένο τοπίο και
επιστροφή στην πόλη των Καλαβρύτων για επίσκεψη και προαιρετικό γεύµα.
Αµέσως µετά θα συνεχίσουµε για την πόλη των ΠΑΤΡΩΝ, για να "ζήσουµε"
για λίγο το γιορτινό κλίµα και την αποκριάτικη ατµόσφαιρα, που κάθε χρόνο
αυτές τις ηµέρες, βιώνει η πρωτεύουσα της Αχαΐας και δίκαια θεωρείται
πρωτοπόρος. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στη
ΝΑΥΠΑΚΤΟ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2 HMEΡA: Πρωινό και ξεκινάµε την ηµέρα µας µε επίσκεψη σε ένα
"Μοναστικό παράδεισο" που δεν είναι άλλος από την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο
µοναστήρι µε συνεδριακό κέντρο, δικό του ραδιοφωνικό σταθµό,
Αγιογραφείο, Μουσείο Ελληνορθόδοξης παράδοσης, Μουσείο Ναυµαχίας της
Ναυπάκτου αλλά και µια υπερσύγχρονη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας για τις
ανάγκες της Μονής. Λίγο αργότερα επιστρέφουµε στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ και έχουµε
τη δυνατότητα να επιλέξουµε την παραµονή µας στην πόλη για την
παρακολούθηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων και της παρέλασης των
αρµάτων που ο τοπικός Δήµος οργανώνει ή να ακολουθήσουµε την επίσκεψη
στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, µε τη µεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην
Ελλάδα, που µετρά περισσότερα από 180 χρόνια ιστορίας, για να
παρακολουθήσουµε τη µεγάλη φαντασµαγορική παρέλαση, µε πολλά άρµατα
και πληρώµατα µε ξεχωριστά θέµατα από την επικαιρότητα όπου κυριαρχεί ο
αυθορµητισµός, ο αυτοσχεδιασµός και η πηγαία έµπνευση. Το απόγευµα
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ξεκούραση, δείπνο και
συνεχίζουµε τη βραδιά µε µουσική και χορό στη µεγάλη αίθουσα µε
το BAR του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.
3 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µετάβαση στον παραθαλάσσιο οικισµό ΧΑΝΙΑ, όπου
µε µικρό πλοιάριο σε λίγα λεπτά θα βρεθούµε στο όµορφο και καταπράσινο
νησάκι ΤΡΙΖΟΝΙΑ. Παραµονή - επίσκεψη και συνεχίζουµε για ΓΑΛΑΞΙΔΙ, όπου
θα έχουµε χρόνο να παρακολουθήσουµε το πρωτότυπο έθιµο
ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ, που κρατά εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες.
Αναχώρηση νωρίς το απόγευµα για ΑΘΗΝΑ µε ενδιάµεση στάση σε καφέ της
εθνικής οδού, άφιξη το βράδυ.
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Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ξενοδοχείο

σε
Δίκλινο

Lepanto
Beach 3*

138€*

3 άτοµο έως
12 ετών σε
τρίκλινο
ο

σε
Μονόκλινο
183€

130€

148€
*Η τιµή ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή έως 9/2/19. Η τιµή ισχύει
για περιορισµένο αριθµό θέσεων και είναι δυνατόν εφόσον εξαντληθεί ο
προβλεπόµενος αριθµός να καταργηθεί πριν τις 9/2/19.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• *Μετακινήσεις - περιηγήσεις µε κλιµατιζόµενο πούλµαν.

• *Διαµονή,

2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LEPANTO BEACH 3* στη
ΝΑΥΠΑΚΤΟ.
• *2 πρωινά και 2 δείπνα σε µπουφέ.
• *Εορταστική βραδιά την Κυριακή 10/3/19.
• *Εισιτήρια πλοιαρίου για την επίσκεψη στα ΤΡΙΖΟΝΙΑ.
• *Αρχηγός συνοδός.
• *Φ.Π.Α. & Φόρος διαµονής.

