
1η ημέρα: Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Μεσολόγγι - Πάτρα 

Συγκέντρωση στο λιμάνι 07:00 (πίσω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων) και αναχώρηση με το 

πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Μέσω της Ιονίας Οδού, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 

ξεκούραση, φτάνουμε στο Μεσολόγγι όπου θα επισκεφτούμε τον Κήπο των Ηρώων, το 

άγαλμα του Λόρδου Βύρωνα και το Μουσείο το οποίο στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό 

κτίριο. Περιλαμβάνει πίνακες αυθεντικούς και αντίγραφα από σκηνές της Εξόδου του 

Μεσολογγίου, προσωπογραφίες φιλελλήνων και Ελλήνων οπλαρχηγών, όπλα του 1826, 

νομίσματα κ.α. Συνεχίζουμε για το Αιτωλικό όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. 

Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τη Πάτρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα 

δωμάτια. Έπειτα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία πρώτη γνωριμία με το κέντρο της πόλης.  

2η ημέρα: Πάτρα – Καλάβρυτα 

Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το Διακοφτό, όπου θα πάρουμε τον οδοντωτό 

σιδηρόδρομο για τα Καλάβρυτα (προαιρετικό - 7€ το εισιτήριο). Απολαύστε μια μοναδική 

διαδρομή, διάρκειας περίπου 1 ώρας, μέσα από τα βουνά ακολουθώντας την πορεία του 

ποταμού Βουραϊκού. Η αξέχαστη διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού αποτελεί 

ένα από τα ομορφότερα φυσικά μνημεία της Ελλάδας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για τα 

Καλάβρυτα. Μετά τη συνάντηση μας, για όποιον το επιθυμεί, θα επισκεφτούμε την Ιερά 

Μονή της Αγίας Λαύρας. Έπειτα θα επισκεφθούμε το Μουσείο Καλαβρύτων 

Ολοκαυτώματος, το ρολόι του Μητροπολιτικού Ναού στο κέντρο της πλατείας, το οποίο 

είναι σταματημένο την ώρα που έγινε η εκτέλεση των ανδρών της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 

για καφέ και στη συνέχεια επίσκεψη στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος. Μεσημεριανό 

φαγητό. Στον ελεύθερο χρόνο όποιος θέλει μπορεί επισκεφθεί το μυστηριώδες, υπέροχο και 

μοναδικό «Σπήλαιο των Λιμνών» στην Καστριά. (προαιρετικό - εισιτήριο 9ευρώ). Μια 

σπάνια δημιουργία της Μητέρας Φύσης.Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τη Μονή Μεγάλου 

Σπηλαίου.Για ανασυγκρότηση και ξεκούραση σταματήστε στην πασίγνωστη πλατεία Ψηλά 

Αλώνια όπου λειτουργούν άφθονα καφέ και ουζερί. Στο κατάμεστο από κόσμο κέντρο της 

πόλης ξεχωρίζουν οι καλαίσθητοι πεζοδρόμοι με τα μαγαζιά και τις καφετέριες. Θα σας 

ξεκουράσει ένας περίπατος στο κέντρο της Πάτρας, ενώ θα εντοπίσετε και μικρά σουβενίρ 

για τους αγαπημένους σας. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Πάτρα – Αχαΐα Κλάους Οινοποιείο - Ναύπακτος Ηγουμενίτσα 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο θα υπάρχει χρόνος για τον πρωινό κυριακάτικο καφέ 

και μία τελευταία βόλτα στη Πόλη. Στο τέλος του πεζόδρομου των Τριών Ναυάρχων 

εντοπίστε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ανδρέα που είναι ο πολιούχος. Στην προκυμαία 

αξίζει να βρεθείτε στο σημείο όπου έχει αναστηλωθεί ο ιστορικός Φάρος της Πάτρας και 

να τον απαθανατίσετε με όμορφες φωτογραφίες. Αναχωρούμε για τον Πύργο της «Αχαΐα 

Claous» που χτίσθηκε το 1861. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική Οινοποιία, η οποία 



ιδρύθηκε από τον Βαυαρό Γουσταύο Κλάους και δραστηριοποιείται αδιάκοπα από το 1861 

μέχρι σήμερα. 

Τιμή κατά άτομο: 

150€ σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

220€ για μονόκλινο 

Περιλαμβάνονται: 

• Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

• Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας 

• 2 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη (4*) με πρωινό 

• Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών 

• Συνοδός 

• Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

• Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα 

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το 

πρόγραμμα 

Καλό  σας ταξίδι !!! 

 


