
 

        PIRGI TRAVEL - MICHALIS TRIVIZAS 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  03-05/02/2023 

1η Μέρα 

Συγκέντρωση το πρωί τις 08.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των  

08.30 από Κέρκυρα.  

Κατά τις 11.30 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 περίπου στις 15.30 άφιξη στο Μέγα Σπήλαιο που βρίσκεται σε απόσταση 10 

χιλιομέτρων από την πόλη των Καλαβρύτων. Σε έναν άγριο και απότομο βράχο ύψους 

120μ, που στην κορυφή του υπάρχει ένας παμπάλαιος πύργος, είναι φωλιασμένο το Μέγα 

Σπήλαιο. Η πρόσοψη του σπηλαίου κλείνεται από κελιά. Από τον εξώστη η θέα είναι 

μοναδική. 

Το μοναστήρι, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε το 362μ.Χ. από τους μοναχούς Συμεών και 

Θεόδωρο στη θέση που βρέθηκε η εικόνα της Παναγιάς στο βάθος της σπηλιάς, εκεί όπου 

υπάρχει η πηγή. Η εικόνα βρέθηκε από μια βοσκοπούλα και είναι πλασμένη από κερί και 

μαστίχα από τον Ευαγγελιστή Λουκά. 

Το 840μ.Χ. το Μέγα Σπηλαίο κάηκε από τους εικονομάχους. Το 1285 ο Ανδρόνικος 

Παλαιολόγος το ανοικοδόμησε και από τότε αρχίζει να γίνεται ένα από τα πλουσιότερα 

μοναστήρια. Κάηκε για δεύτερη φορά το 1400 και για τρίτη το 1600, όποτε κάηκε η 

εκκλησία και η πολύτιμη βιβλιοθήκη που είχε σπάνια χειρόγραφα. 

Για τέταρτη φορά κάηκε το 1934 όπου και καταστράφηκαν όλα τα κειμήλια ανεκτίμητης 

αξίας. Ανοικοδομήθηκε το 1936, αλλά πυρπολήθηκε και λεηλατήθηκε από τους Γερμανούς 

το Δεκέμβρη του 1943. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους 22 μοναχούς και όλο το προσωπικό της 

μονής και πέταξαν τα πτώματα τους από ένα γειτονικό γκρεμό. Στην αίθουσα κειμηλίων 

της μονής φυλάσσονται σπουδαία και μοναδικά κειμήλια. 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?Id=38715


Μετά τη επίσκεψή μας στο Μέγα Σπήλαιο, τελικός  μας προορισμός είναι τα Καλάβρυτα, 

ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, μία πανέμορφη 

κωμόπολη στους πρόποδες του Χελμού, η οποία, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο, σφύζει 

από ζωή χάριν στο σύγχρονο χιονοδρομικό της κέντρο. Εδώ θα συναντήσετε ένα ονειρικό 

σκηνικό με λιθόκτιστα σπίτια, μικρές πλατείες, χαριτωμένους πεζόδρομους, γραφικά καφέ 

και ταβέρνες δίπλα σε σκιερά πλατάνια.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και η υπόλοιπη  

ημέρα στη διάθεσή μας για φαγητό και μία πρώτη γνωριμία με αυτήν την ατμοσφαιρική 

κωμόπολη. Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, κατά τις 10.00 θα αναχωρήσουμε για το Μοναστήρι 

της Αγίας Λαύρας, τη μονή που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την Ελληνική 

Επανάσταση και ένα  από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα των Καλαβρύτων. Το μοναστήρι 

της Αγίας Λαύρας, συναντάται σε υψόμετρο 933 μέτρων σε μία κατάφυτη ορεινή 

τοποθεσία στους πρόποδες του όρους Βελιά, σε απόσταση μόλις 4 χλμ. από 

τα Καλάβρυτα. Χωρίς να είναι βέβαιο αν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε στο 

συγκεκριμένο σημείο το λάβαρο της επανάστασης δίνοντας απανταχού το σύνθημα στον 

υποταγμένο λαό της Ελλάδας για την έναρξη του Αγώνα κατά των Τούρκων, καθώς πολλοί 

είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα γεγονότα δεν αποδεικνύουν κάτι τέτοιο και ότι 

πρόκειται για θρύλο, η ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας κατείχε ενεργό ρόλο στην 

επανάσταση του ’21, προσφέροντας στους αγωνιστές τρόφιμα και χρήματα. Η Μονή 

διαθέτει επίσης  πλούσια βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία κι έγγραφα και μουσείο, όπου σε 

αυτό βρίσκονται σπάνια κειμήλια από την Ελληνική επανάσταση. Μεταξύ αυτών, ο 

επισκέπτης μπορεί να δει το ξακουστό λάβαρο, τα άμφια του Παλαιών Πατρών Γερμανού, 

καθώς και την κάρα του Αγίου Αλεξίου, που ήταν δωρεά του αυτοκράτορα Μανουήλ 

Παλαιολόγου, το 1398. 

Μετά την επίσκεψή μας στο ιστορικό μοναστήρι θα αναχωρήσουμε για το χιονοδρομικό 

κέντρο του Χελμού. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα 

μακριά από την ιστορική κωμόπολη των Καλαβρύτων, στο νομό Αχαΐας. Πρόκειται για το 

μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της Πελοποννήσου και το δεύτερο σε επισκεψιμότητα. 

Σε αρκετά σημεία η διαδρομή προς το χιονοδρομικό επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις, 

όπως το ποτάμι του Βουραϊκού που κάποιες στιγμές είναι δίπλα ακριβώς με το δρόμο και 

την ιδιαίτερα εντυπωσιακή θέα της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Το χιονοδρομικό κέντρο 

των Καλαβρύτων λειτουργεί από το 1988 και βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά 

του Χελμού (Αροάνια Όρη). Η βάση του χιονοδρομικού,  στην οποία θα βρούμε το σαλέ με 

το εστιατόριο και την καφετέρια, τον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, κάποιες σχολές 

https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/8334788/kalavryta-pente-logoi-gia-na-ta-episkefteite
https://www.newsbeast.gr/tag/moni
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/504310/o-palaion-patron-germanos-den-upsose-to-lavaro-tis-epanastasis


σκι και εξοπλισμό σκι, είναι στα 1.700 μέτρα υψόμετρο, ενώ η κορυφή του φτάνει τα 

2.350μ. 

Υπάρχουν 7 lifts και 12 πίστες με όλους τους βαθμούς δυσκολίας, καθιστώντας 

το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων ιδανικό, τόσο για τους αρχάριους όσο και για 

τους έμπειρους σκιέρ ή snowboarders. 

Επιστροφή στα Καλάβρυτα το απόγευμα, όπου η υπόλοιπη ημέρα θα είναι ελεύθερη για 

ξεκούραση και βόλτα. Το βράδυ διασκέδαση (προαιρετικά) με μουσική και καλό φαγητό 

σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής.  Διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο  για να κάνουμε τη βόλτα μας 

με τον Οδοντωτό (προαιρετικά). Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα "τρενάκι". 

Το φαράγγι του Βουραϊκού και ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι 

μια μοναδική ατραξιόν της Ελλάδος. Πριν από 120 περίπου χρόνια, ο οδοντωτός 

σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων, ξεκινώντας από την παραλιακή πόλη του 

Διακοπτού και παράλληλα με τα χνάρια του ποταμού, έφτιαξε γέφυρες, τρύπησε 

σήραγγες, έριξε "δόντια" και κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι τα Καλάβρυτα.  

 

Από τότε και μέχρι σήμερα, ο Βουραϊκός ποταμός και  ο Οδοντωτός πορεύονται μαζί. Το 

τραινάκι ενσωματώθηκε τόσο καλά στο φυσικό περιβάλλον, που μοιάζει σαν να ήταν 

πάντα εκεί. Ο τρόπος της κατασκευής του δεν επιβάρυνε  το οικοσύστημα του φαραγγιού. 

Με το ξύλο και την πέτρα της περιοχής, οι τεχνικοί έκαναν για χάρη του τραίνου έργα που 

νομίζεις ότι τα έφτιαξε η φύση από μόνη της.  

Ο Οδοντωτός ξεκινά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού και ακολουθεί το 

φαράγγι του Βουραϊκού. Μετά από απόσταση 22.350 μέτρων μέσα σε 60 λεπτά, 

καταλήγει, στα 750 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς θα κάνουμε αυτήν τη 

διαδρομή από Καλάβρυτα προς Διακοπτό, όπου και θα μας περιμένουν τα λεωφορεία για 

την επιστροφή μας στην Κέρκυρα. Το τραινάκι αναχωρεί στις 11.04 και στις 12.04 θα 

είμαστε στο Διακοπτό.  

Επιβίβαση στα λεωφορεία και επόμενος προορισμός το Μεσολόγγι, όπου θα φτάσουμε 

κατά τις 14.00. Εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό και βόλτα στην ¨Ιερά Πόλις¨, 

όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται. Μνημείο της ιστορίας και του πολιτισμού. 

Σύμβολο της ελευθερίας της Ελλάδας. Η ηρωική έξοδος των πολιορκημένων 

αμάχων και πολεμιστών τον Απρίλιο του 1826, που αποτέλεσε σ ταθμό στην 



παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, έγινε αιτία να ανακηρυχθεί η πόλη ιερή με 

διάταγμα του 1937. 

Η πόλη έχει πολλά ιστορικά σημεία για να ανακαλύψουμε. Η πύλη της Εξόδου, ο 

Χωματένιος Φράκτης, ο Κήπος των Ηρώων με τον τύμβο, όπου έχουν ταφεί τα οστά των 

αγωνιστών, ανδριάντες και προτομές αγωνιστών και φιλελλήνων. Φυσικά δεν μπορούμε 

να παραλείψουμε την υπέροχη λιμνοθάλασσα της πόλης. 

Αναχώρηση από Μεσολόγγι στις 17.30 για Ηγουμενίτσα όπου και θα αναχωρήσουμε με το 

πλοίο των 20.30 για Κέρκυρα. 

 

 

Τιμή συμμετοχής: 165 € το άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

                                  185 € το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 

 

                                145 € το παιδί ως 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο που συνοδεύεται από   
         δυο ενήλικες 

 

 

Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, δυο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, Φ.Π.Α., φόρος διαμονής, ασφάλεια αστικής 

ευθύνης και συνοδός του γραφείου μας. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής με εξόφληση μέχρι 15/01/23. 

 

**Οδοντωτός τιμή ενήλικα 9,50€ και 4,80€ το παιδί 

 

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. 


	145 € το παιδί ως 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο που συνοδεύεται από
	δυο ενήλικες

