
Ναύπακτος - Μεσολόγγι 3 μέρες 26-28/10, 28-30/10. Οδικώς
1η Μέρα | Θεσσαλονίκη - Πάργα - Μεσολόγγι.

Συγκέντρωση στο γραφείο µας στις και αναχώρηση µέσω Εγνατίας οδού και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Πάργα. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη µε το βενετσιάνικο
Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων µε τα πολλά κειμήλια συνεχίζουμε για
Μεσολόγγι . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | Μεσολόγγι – Ναύπακτος.

Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων πολιορκημένων» το Μεσολόγγι, όπου
θα επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι - μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το
ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, τη μονή του Αγίου Συμεών, καθώς και την
περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Επίσης θα επισκεφτούμε το μουσείο Άλατος η
το Αρχαιολογικό μουσείο και αναχώρηση για την Ναύπακτο. θα δούμε το καλοδιατηρημένο
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη, το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα του
πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας.
Επιστροφή στο Μεσολόγγι.

3η Μέρα | Μεσολόγγι – Ιερά Μονή Προυσό – Καρπενήσι - Θεσσαλονίκη

Πρωινό και αναχώρηση για το Μοναστήρι της Παναγίας Προυσσιώτισσας, όπου
φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε για το
Καρπενήσι. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Ξεκινάμε με για
Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις , άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Ναύπακτος - Μεσολόγγι 3 μέρες Αναχωρήσεις: 26/10, 28/10 - Πακέτο
εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

1ο
παιδί

Επιβ.
Μονόκλινου

Γενικές
Πληροφορίες

Liberty 3* Πρωινό 109€ 79€ 35€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο



λεωφορείο της εταιρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ,
όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. Πρωινό στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης .
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.


