PIRGI TRAVEL - MICHALIS TRIVIZAS
Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου - Ορεινή Ναυπακτία
15-16/10
1η Μέρα
Συγκέντρωση το πρωί τις 07.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των
07.30 από Κέρκυρα.
Κατά τις 11.00 θα φτάσουμε στην Αμφιλοχία, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη στο μυχό
του Αμβρακικού κόλπου, όπου θα κάνουμε μία ώρα στάση για καφέ. Συνεχίζουμε το ταξίδι
μας και κατά τις 13.30 φτάνουμε στην Ναύπακτο, όπου θα έχουμε δύο ώρες στη διάθεση
μας για φαγητό και βόλτα. Χτισμένη στους πρόποδες της Πίνδου, απολαμβάνει την
αγκαλιά του Κάστρου της, που τα τείχη του κατηφορίζουν μέχρι τον Κορινθιακό
κόλπο. Μια γραφική πόλη με γειτονιές ζεστές και φιλόξενους κατοίκους. Το Ενετικό
λιμάνι της Ναυπάκτου είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά λιμάνια της χώρας, ίσως
το σημαντικότερο αξιοθέατο της Ναυπάκτου, το οποίο θα ερωτευτείτε με την
πρώτη ματιά! Είναι το σημείο συνάντησης των κατοίκων κι εκεί θα πιούμε κι εμείς
το καφεδάκι μας, κάτω από τη σκιά των πλατάνων και με θέα τη θάλασσα που την
κυκλώνουν τα ενετικά τείχη- οι απολήξεις του Κάστρου.
Στις 15.30 θα αναχωρήσουμε για την Τερψιθέα, στην ορεινή Ναυπακτία. Μέσα από μια
μαγική διαδρομή στις κατάφυτες από βελανιδιές, έλατα, οξιές και καστανιές
πλαγιές, όπου θα αρχίσουν να ξεπροβάλλουν ένα- ένα τα χωριά που κρέμονται
πάνω από τις χαράδρες, θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Θα φθάσουμε κατά τις
16.30 και θα έχουμε χρόνο στη διάθεση μας να τακτοποιηθούμε και να ξεκουραστούμε.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Άνω Χώρα, για να συμμετάσχουμε στη Γιορτή
κάστανου & τσίπουρου που διοργανώνεται στην πλατεία του χωριού.
Η συγκομιδή του πιο νόστιμου χειμωνιάτικου καρπού συνέπιπτε πάντα με το στήσιμο των
«καζαναριών» και την απόσταξη του τσίπουρου. Μια διαδικασία που χάνεται στα βάθη
των αιώνων.

Ακολουθώντας τις πατροπαράδοτες συνήθειες των ορεσίβιων, η σύγχρονη γιορτή
επιτάσσει ψήσιμο των κάστανων και δωρεάν κέρασμα σε ντόπιους και επισκέπτες που
περιλαμβάνει εκλεκτό τσίπουρο, παραδοσιακές πίτες, λουκουμάδες, τηγανίτες, γλυκά
του κουταλιού και γίδα βραστή.
Όλο το χωριό τυλίγεται με λαχταριστές μυρωδιές! Το γλέντι μερικές φορές, αν ο καιρός το
επιτρέπει, συνεχίζεται ως το ξημέρωμα της Κυριακής, με παραδοσιακούς χορούς και
κλαρίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο με προορισμό
τη λίμνη Τριχωνίδα. Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη, καθαρότερη και ομορφότερη
λίμνη της Ελλάδας, “το Πέλαγος της Αιτωλίας”, η αδιαμφισβήτητη κυρά στο “Μέγα
Αιτωλικό Πεδίο” της αρχαιότητας. Βρίσκεται νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια
του Αρακύνθου, εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά και συνδέεται δυτικά με τη
γειτονική λίμνη Λυσιμαχία. Η διαδρομή περιμετρικά της λίμνης Τριχωνίδας προσφέρει
μοναδικές συγκινήσεις, καθώς το κάλλος της λίμνης, αλλά και αντίστοιχα της περιοχής στο
σύνολό της, είναι ασυναγώνιστο! Tα μνημεία της, από αρχαιοτάτων χρόνων εδώ
ανθρώπινης παρουσίας, πληθωρικά, ενώ υπάρχουν παραλίμνια κέντρα που παρέχουν
βασικές εξυπηρετήσεις αναψυχής, διατροφής και διαμονής. Η παραλίμνια περιοχή της
Μυρτιάς, όπως και η παραλίμνια περιοχή της Παμφίας, αποτελούν χαρακτηριστικές
περιοχές που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό.
Στην παραλίμνια περιοχή της Μυρτιάς θα φτάσουμε κατά τις 12.30, όπου θα έχουμε
άπλετο χρόνο, τόσο για βόλτα στην παραλία της λίμνης, στον ίσκιο των πλατανιών, όσο και
για χαλάρωση και φαγητό στα παραλίμνια κέντρα αναψυχής που υπάρχουν στην περιοχή
αυτή.
Αναχώρηση κατά τις 15.30 για τον επόμενο μας προορισμό, την Άρτα με το διάσημο
γεφύρι. Χτισμένη στις παρυφές του λόφου της Περάνθης, στις όχθες του ποταμού
Άραχθου (από τον οποίο αρδευόταν η αρχαία Αμβρακία), η Άρτα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το διάσημο γεφύρι της. Ο θρύλος θέλει εντοιχισμένη στα θεμέλιά του τη
γυναίκα του πρωτομάστορα, προκειμένου αυτό να στεριώσει.
Στο γεφύρι θα κάνουμε μια στάση για μια ώρα περίπου, όπου μπορούμε να απολαύσουμε
τον καφέ μας και να επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο χώρο.
Αναχώρηση από Άρτα στις 18.30 για Ηγουμενίτσα, όπου και θα αναχωρήσουμε με το
πλοίο των 20.30 για Κέρκυρα.

Τιμή συμμετοχής: 98 € ο ενήλικας σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, μια
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, Φ.Π.Α., ασφάλεια αστικής ευθύνης και
συνοδός.
Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως 30/09/2022.

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα:
26610 43464 / 26395
6986 034878 whatsapp
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ:
Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής.
1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ.
2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.
4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.
5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ
ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.
6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ
ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ.
7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ.

