
Πρόγραμμα Εκδρομής

Δελφοί - Αράχοβα -  Ναύπακτος – Γαλαξίδι
-Δίστομο - Όσιο Λουκάς
 

 Οδικώς 4 ημέρες

 

1η Μέρα | Θεσ/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο –
Μετ.Πάρκο - Δελφοί.

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο,
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το μεταλλευτικό
πάρκο Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο
εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα της Ευρώπης, θα
ακολουθήσουμε τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα στις
υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του βωξίτη. Με
οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, θα
γνωρίσουμε την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους
εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της
Γκιώνας. Συνεχίζουμε για Δελφούς. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

 

2η Μέρα | Δελφοί  – Αρχ. χώρος Δελφών  – Αράχοβα

Πρωινό και  επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του
σημαντικού μουσείου των Δελφών. Οι Δελφοί, θεωρούνται
μέχρι και σήμερα ο «ομφαλός της γης» και το κέντρο της
σοφίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ο πιο ιερός
χώρος της αρχαίας Ελλάδας διότι εκεί βρισκόταν το μαντείο
των Δελφών και η Πυθία, η πρωθιερέα του Θεού Απόλλωνα
που μετέφερε τη χρησμοδότηση του θεού προς τον
ενδιαφερόμενο. Διαθέτουμε 2 ώρες για να θαυμάσουμε τον
αρχαιολογικό χώρο με τα μοναδικά ευρήματα όπως το Θόλο
της Αθηνάς Προναίας, την Ιερά οδό με το Ναό του
Απόλλωνα, τη Στοά και το Θησαυρό των Αθηναίων, το

Δελφοί - Αράχοβα - Ναύπακτος – Γαλαξίδι - Θήβα

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΔΕΛΦΟΙ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ



 

 

Στάδιο και το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Έπειτα
επισκεπτόμαστε το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο των
Δελφών όπου διαθέτουμε 45΄ λεπτά για να περιηγηθούμε
στους χώρους του. Στο μουσείο φυλάσσονται ευρήματα από
την Αρχαϊκή έως και τη Ρωμαϊκή εποχή με χαρακτηριστικά
εκθέματα όπως ο Ηνίοχος, η Σφίγγα των Ναξίων και το
άγαλμα του Αντίνοου.  Συνεχίζουμε για την κοσμοπολίτικη
Αράχωβα . Ελεύεθροι στα γραφικά σοκάκια για καφέ ή
φαγητό. Επιστροφή στους Δελφούς

 

3η Μέρα | Δελφοί - Γαλαξίδι - Ναύπακτος

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Γαλαξίδι. Θα έχουμε
την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό χωριό,
θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες και
“ιστορικές γωνιές”. Πρωινό και γνωριμία με τη 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 στους Δελφούς 
 για ξεκούραση .  Χρόνος ελεύθερος στην πόλη

 

4η Μέρα | Δελφοί – Δίστομο - Μονή Οσίου Λουκά – Θήβα
- Θεσσαλονίκη

Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή του Όσιου Λουκά,
 αφού περάσουμε από το ιστορικό Δίστομο και να
ξαναθυμηθούμε το αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί. Η Μονή
είναι χτισμένη σε υψόμετρο 430 μ. στην πλαγιά του Ελικώνα.
Θα ξεναγηθούμε στο μοναστήρι και αμέσως θα
αναχωρήσουμε για τη Θήβα, τη γενέτειρα του Βασιλιά
Οιδίποδα  και συγκεκριμένα για το ανακαινισμένο
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη Θήβα οι Ηρακλής, Διόνυσος,
Αντιγόνη, Οιδίποδας, Ιοκάστη, Πίνδαρος, Ησίοδος, και ο
στρατηγός Επαμεινώνδας που την μετέτρεψε σε ισχυρή
πόλη-κράτος, πέρασαν όλοι από εδώ. Τα χνάρια τους
βρίσκονται σε αυτό το υπέροχο Μουσείο. Στη συνέχεια
ελεύθερο χρόνο στη πόλη για καφέ και γεύμα. Μπορείτε
ακόμη να επισκεφτείτε την Οιδιπόδεια κρήνη στην οποία
ξεπλύθηκε ο Οιδίποδας μετά το φόνο του πατέρα του και τον
Ιερό Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά όπου σώζεται και η
Ρωμαϊκή λάρνακα με το ιερό λείψανό του. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ .

 

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
ξενάγηση.



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται
εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 20€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον
πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /
ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό
εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες
σας και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο
βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα
πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης
εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός προγράμματος
εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα
σχετικώς και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την
κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα 
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε
συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να
συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η
εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι
υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια πρόταση και
δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται
ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει
σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε
τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα
σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη.
Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες



Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση
τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η
απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα
έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά.
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Τιμοκατάλογος

 ΔΕΛΦΟΙ - 2 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο



 

 
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πλούσιο πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις , περιηγήσεις 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 .

  

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

 
23 Δεκ 2022

 Δελφοί Αράχωβα Ναυπακτος Γαλα 4 ΗΜ Kastri 3* πρωϊνό

 Kastri 3* - πρωϊνό

Τιμή:  175,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 139,00 € 
2° Παιδί: 139,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  70,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 
30 Δεκ 2022

 Δελφοί Αράχωβα Ναυπακτος Γαλα 4 ΗΜ Kastri 3* πρωϊνό

 Kastri 3* - πρωϊνό

Τιμή:  175,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 139,00 € 
2° Παιδί: 139,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  70,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



  

 

 

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 Covid-19: 20€. Ζητήστε περισσότερες
πληροφορίες.

  

 

 

 

 


