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ΑΠΟ  25  ΕΩΣ  27  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 

Η Αράχωβα, ένα πετρόκτιστο χωριό με κοσμοπολίτικη αύρα, το πιο φημισμένο ορεινό χωριό της 
Ελλάδας. Είναι κτισμένο στην πλαγιά  του Παρνασσού και φημίζεται για τα υφαντά και το 
μπρούσκο κρασί της.  
Οι Δελφοί, ο τόπος όπου γεννήθηκε και άκμασε το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της 
αρχαιότητας, συγκεντρώνουν το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής. Ο “ομφαλός 
της Γης” βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. 
Τo Γαλαξίδι, είναι αρχοντικό, γραφικό και  ιστορικό σύμβολο της ναυτοσύνης. Μια  γραφική 
παραθαλάσσια κωμόπολη με  παλαιά αρχοντικά, που γνώρισε ιδιαίτερη ακμή τον 19ο αι. χάρη στα 
ιστιοφόρα πλοία της.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

1η ΜΕΡΑ:  ΚΕΡΚΥΡΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΙΤΕΑ – ΔΕΛΦΟΙ  
 

Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί στο λιμάνι και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και με ενδιάμεση στάση για καφέ, θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας 
με άφιξη στην σύγχρονη παραλιακή κωμόπολη με αξιόλογη τουριστική κίνηση, την Ιτέα. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και ξεκούραση και κατόπιν αναχώρηση για τους Δελφούς. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα, δείπνο, και ξεκούραση.  Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ– ΑΡΑΧΩΒΑ- ΔΕΛΦΟΙ 
 

Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εναλλακτικά  θα επισκεφτούμε το Λιβάδι του Παρνασσού. 
Ελεύθερος χρόνος για να διασκεδάσετε στις σύγχρονες χιονοδρομικές πίστες και στα σαλέ του 
Παρνασσού.  Συνεχίζουμε για την Αράχωβα, όπου θα περπατήσουμε στα γραφικά στενά δρομάκια 
της ορεινής κωμόπολης και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα σπίτια καθώς και την υπέροχη θέα στον 
κάμπο. Χρόνος ελεύθερος και κατόπιν επιστροφή στους Δελφούς. Διανυκτέρευση. 
 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων:  26610 49000 / 6932930643 



 
3η ΜΕΡΑ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ – KΕΡΚΥΡΑ 

  

Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Γαλαξίδι. Εκεί θα έχουμε αρκετό χρόνο στη 
διάθεσή σας να απολαύσουμε την όμορφη παραλιακή πόλη. Χρόνος ελεύθερος  και στη συνέχεια 
επιβίβαση στο πούλμαν με κατεύθυνση το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με απαραίτητη ενδιάμεση 
στάση στο δρόμο. Επιβίβαση στο φέρρυ και επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και 
αναμνήσεις από την υπέροχη αυτή εκδρομή. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΗ:  130€   
κατ΄ άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50€ 
ΕΞOΦΛΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 50€ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Μεταφορά με άνετο κλιματιζόμενο πούλμαν, του γραφείου μας και με πολυετή εμπειρία 
των οδηγών μας. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3* στους Δελφούς, με πρωινό. 

 Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Συνοδός γραφείου. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 

 Φ.Π.Α. 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI : 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης. 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

 Φόρος διανυκτέρευσης 
 

 
Κατά τις διαδρομές δεν γίνονται αλλαγές θέσεων στο πούλμαν. 

 
Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορους λόγους, χωρίς 

βέβαια να παραληφθεί τίποτα. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ,  ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΜΕΝΟΥΜΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΣ !!! 
 

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 
 
 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 



 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

 
1. ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ 

ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
2. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ. 
3. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ. 
5. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 
6. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. 

 

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους αρχηγούς-συντονιστές  
που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της 
εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος απουσιάζει σημαίνει 
ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι υποχρεωτική, 
αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 

Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, καταστάσεις 
εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι 
οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε 
καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων.. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας επιβαρύνεται με ακυρωτικά: 
μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 % επί του ποσού 
συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην ευθύνη του κάθε 
εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το ανώτερο, καθώς και 
μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, φυλάσσονται και 
ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, δεν θα γίνονται αλλαγές θέσεων, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. 
Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις – ξεναγήσεις, δεν θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 
3-4, που εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά την κρίση του δεν 
ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην 
επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα 
και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει τη σειρά του 
προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 

 
 


