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2 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
 

ΝΑΤΠΑΚΣΟ ,ΙΣΕΑ, ΔΕΛΥΟΙ, 
ΑΡΑΦΩΒΑ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

 

ΑΠΟ  22  ΕΩ   23   IOYNΙΟΤ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η ΜΕΡΑ,  ΚΕΡΚΤΡΑ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ – ΙΣΕΑ – ΔΕΛΦΟΙ  

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων νωρίσ το πρωί ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ, 
επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτθ Ναύπακτο για καφζ, κα ςυνεχίςουμε 
τθ διαδρομι μασ με άφιξθ ςτθν ςφγχρονθ παραλιακι κωμόπολθ με αξιόλογθ τουριςτικι κίνθςθ, 
τθν Ιτζα. Χρόνοσ ελεφκεροσ για φαγθτό και ξεκοφραςθ και κατόπιν αναχϊρθςθ για τουσ Δελφούσ. 
Ρροαιρετικι επίςκεψθ ςτον Αρχαιολογικό χώρο και ςτθν ςυνζχεια αναχϊρθςθ για το φιλόξενο 
ξενοδοχείο μασ. Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτα, δείπνο, και 
ξεκοφραςθ.  Διανυκτζρευςθ. 

2η ΜΕΡΑ, ΑΡΑΧΩΒΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΚΕΡΚΤΡΑ 

Ρρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για την Αράχωβα, όπου κα περπατιςουμε ςτα 
γραφικά ςτενά δρομάκια τθσ ορεινισ κωμόπολθσ και κα καυμάςουμε τα πζτρινα ςπίτια κακϊσ 
και τθν υπζροχθ κζα ςτον κάμπο.. Χρόνοσ ελεφκεροσ και κατόπιν αναχϊρθςθ για το Γαλαξίδι. Εκεί 
κα ζχουμε αρκετό χρόνο ςτθ διάκεςι ςασ να απολαφςουμε τθν όμορφθ παραλιακι πόλθ. Χρόνοσ 
ελεφκεροσ  και ςτθ ςυνζχεια, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτο δρόμο, 
επιςτροφι ςτθν πόλθ μασ, με ζντονεσ εντυπϊςεισ και αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ αυτι 
εκδρομι. 

mailto:Kalami.Corfu@gmail.com


 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΣΙΜΗ: 90€  / κατ΄ άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ  15 IOYNIOY  ΜΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50€ 
 ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΗΣΗ 
 ΔΙΑΦΟΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 20 ΕΥΩ ΕΡΙΡΛΕΟΝ 

 
 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 

 Μεταφορά με άνετο κλιματιηόμενο ποφλμαν, και με πολυετι εμπειρία των οδθγϊν μασ. 

 Μια  (1) διανυκτζρευςθ  ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο του γραφείου μασ, με πρωινό. 

 Ρεριθγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Συνοδόσ γραφείου. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ( Ρ.Δ. 339/11-9-96), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε. 

 Φ.Ρ.Α. 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κζντρα διαςκζδαςθσ.. 

 Πτι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβάνει. 

 Φόροσ διανυκτζρευςθσ 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΑΛΛΑΖΟΤΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΣΕΛΑ 
ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -   ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η  ΕΙΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ !! 


