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 ΟΛΤΜΠΙΑ 28-30/01/2022 

Πρώηη Ημέρα 

Ζ εθδξνκή καο ζα μεθηλήζεη από ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο ηελ Παξαζθεπή ην πξσί. 

Θα πάξνπκε ην ferry boat γηα ηελ Ζγνπκελίηζα θαη από εθεί αθνινπζνύκε δηαδξνκή 3,5 σξώλ πεξίπνπ, πεξλάκε ηελ 

εληππσζηαθή γέθπξα ηνπ ηζζκνύ ηεο Κνξίλζνπ θαη νδεύνπκε πξνο ηελ Πάηξα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην Ξελνδνρείν καο πνπ 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Πόιεο ησλ Παηξώλ ζηελ νδό Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σε θνληηλή απόζηαζε απν ην μελνδνρείν καο κπνξείηε 

λα βξείηε δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Δλώ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 100 κέηξσλ κε ηα πόδηα, κπνξείηε λα θάλεηε ηελ βόιηα ζαο 

ζην παιηό ιηκάλη ηεο Πάηξαο θαη λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο ή ην κεζεκεξηαλό ζαο. 

 

Γεύηερη Ημέρα 

Τελ Γεύηεξε εκέξα ηεο εθδξνκήο καο θαη αθνύ πάξνπκε ην πξσηλό καο ζην Ξελνδνρείν ζα αθνινπζήζνπκε ηελ δηαδξνκή κε 

πξννξηζκό ηελ Αξραία Οιπκπία γηα κηα ηξίσξε μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο θαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν. Θα επηζθεθζνύκε 

ηνλ λαό ηνπ Γηόο, ην ηεξό ηεο Ήξαο ην λπκθαίν ην Λεσλίδην θαη ην αξραίν ζηάδην ρσξεηηθόηεηαο 40.000 ζεαηώλ (Πξνεξαηηηθή 

Δπίζθεςε) 

Σηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε από εθεί κε πξννξηζκό ην νηλνπνηείν Αραΐα Κιάνπο ζην Πεηξσηό, ρηηζκέλν από ηνλ Βαπαξό,  

Gustav Clauss ην 1861. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνύκε ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Οηλνπνηείνπ λα κάζνπκε ηελ 

ηζηνξία ηεο μαθνπζηήο Παηξηλήο “Μαπξνδάθλεο” θαη γηαηί όρη γηα εθείλνπο πνπ είλαη ιάηξεηο ηνπ θόθθηλνπ γιπθνύ θξαζηνύ λα 

επηιέμνπκε ηελ αγαπεκέλε καο εηηθέηα. 

Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν καο γηα ραιάξσζε θαη ην βξάδπ ειεύζεξν πξόγξακκα γηα θαγεηό θαη βόιηα ζην θνζκνπνιίηηθν 

θέληξν ηεο Πάηξαο. 

 

Σρίηη Ημέρα 

Τελ ηξίηε θαη ηειεπηαία καο εκέξα, κόιηο ηειεηώζνπκε κε ην πξσηλό καο ζα νδεύζνπκε πξνο ην ζηαζκό ηνπ Γηαθνπηνύ γηα λα 

θάλνπκε ηελ δηαδξνκή κε ηνλ Οδνληνηό, κηα κνλαδηθή δηαδξνκή πεξίπνπ κηαο ώξαο πνπ μεθηλά από ην Γηαθνπηό, ν νδνλησηόο 

δηαζρίδεη ην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ, πεξλά από ην ρσξηό Εαρισξνύ θαη θαηαιήγεη ζηα Καιάβξπηα. Μηα πξαγκαηηθά 

εληππσζηαθή δηαδξνκή 6 ζηάζεσλ, κε ηξέλν πνπ αμίδεη λα βηώζεηε ζαλ εκπεηξία θαη λα ζαπκάζεηε απν κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή 

ην θπζηθό ηνπίν θαη ηελ ηδηαίηεξε δηαδξνκή ηνπ Οδνλησηνύ κέζα απν Φαξάγγηα, γξαθηθά ρσξηά,ζύξαγγεο, γέθπξεο θαη πέηξηλα 

ηνύλει ρηηζκέλα από ην 1889 έλα έξγν πνπ μεθίλεζε από ηνλ Χαξίιαν Τξηθνύπε θαη εγθαηληάζηεθε 7 ρξόληα αξγόηεξα.  

Σηα Καιάβξπηα ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν ζηελ δηάζεζή καο λα θάλνπκε ηελ βόιηα καο θαη λα θαζίζνπκε γηα κεζεκεξηαλό ζε 

έλα απν ηα πνιιά ηαβεξλάθηα θαη εζηηαηόξηα ησλ Καιαβξύησλ. 

Αλαρώξεζε απν εθεί γηα ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο θαη επηζηξνθή ζηελ βάζε καο 

 

Σέλος εκδρομής 

 

 

 Τηκή/ άηνκν ζε Μνλόθιηλν δσκάηην κε πξσηλό: 110 € 

 

 Τηκή/ άηνκν ζε Γίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό: 95€ 

 

 Τηκή/ άηνκν ζε Τξίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό: 80 € 

 

 



σμπεριλαμβάνονηαι 

 

 Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν πνιύηειέο ιεσθνξείν ηεο εηαηξίαο καο 

 Πξσηλό ζην μελνδνρείν 

 Φ.Π.Α 

 Σπλνδόο εθδξνκήο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 

Γεν σμπεριλαμβάνονηαι 

 

 Δίζνδνο ζε αξραηνινγηθνύο/πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θαη κλεκεία 

 Πξνζσπηθά έμνδα 

 Φαγεηά – πνηά 

 Δηζηηήξην ηξέλνπ (Οδνλησηόο) 

 Φόξνο δηαλπθηέξεπζεο ζην μελνδνρείν αλά δσκάηην ( 3 € ) αλαθέξεηαη θαη ζηηο 2 κέξεο δηαλπθηέξεπζεο, θαη πιεξώλεηαη κε 

κεηξεηά απν ηνπο εθδξνκείο θαηά ηελ άθημή καο ζην Ξελνδνρείν 

 

 

Επιπλέον  

Για ηην ζσμμεηοτή ζας ζηην εκδρομή θα πρέπει να πληροίηε ένα από ηα παρακάηω: 

 

 

 Πηζηνπνηεηηθό πιήξνπο εκβνιηαζκνύ (ηζρύεη εθ’ όζνλ έρνπλ πεξάζεη 14 κέξεο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνύ) 

 Δπίζεκε βεβαίσζε λόζεζεο πνπ εθδίδεηαη 30 εκέξεο κεηά ην πξώην ζεηηθό ηεζη θαη ηζρύεη γηα 180 εκέξεο κεηά ην πξώην ζεηηθό 

ηεζη 

 Αξλεηηθό απνηέιεζκα self test 24 σξώλ, δεθηό κόλν γηα επηβάηεο 4-17 εηώλ (ην απνηέιεζκα δειώλεηαη είηε ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα «Γήισζε απνηειέζκαηνο self-test γηα COVID-19» είηε ρεηξόγξαθα ζην ζρεηηθό έγγξαθν δήισζεο self test) 

(Απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε ηαπηόηεηαο, ή δηαβαηεξίνπ, ή δηπιώκαηνο νδήγεζεο) 

 
ΣΖΜΔΗΩΣΖ 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο θαηόπηλ ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ είλαη δεδνκέλε. Γεδνκέλε νθείιεη λα είλαη θαη ε ζπκκόξθσζε θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ πξντόληνο απέλαληη ζηνπο λένπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο. Ωο εθ ηνύηνπ ε δηνίθεζε ηεο travelco ζέηεη σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ησλ 

ηαμηδησηώλ κέζα από ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο: 

 Γηάζεζε αληηζεπηηθώλ πγξώλ ζε θάζε ιεσθνξείν θαζώο θαη απνιύκαλζε ηνπ νρήκαηνο πξηλ απν θάζε κεηαθνξά. 

 Τήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ ηαμηδησηώλ ζην κεηαθνξηθό κέζν. 

 Τέινο, ην πξνζσπηθό ηεο travelco θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη νδεγνί θαη αξρεγνί – μελαγνί, πξνζαξκνζκέλνη ζηα λέα δεδνκέλα θαη κε αίζζεκα επζύλεο ζπκβάιινπλ ζηελ 
επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ ηαμηδησηώλ. 

 

  

 

https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/create/&
https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/create/&
https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST2&next=/templates/COVID19-SELF-TEST2/create/&
https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf

