Πασχαλινή απόδραση στην Ορεινή Ναυπακτία

Αναχώρηση: 14/4

ΔΩΡΟ η ξενάγηση στο Μουσείο Δελφών!

***ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ***

1 η μέρα: Μ. Παρασκευή: Δελφοί - Αράχωβα - Ιτέα - Γαλαξίδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» και πτήση για Αθήνα. Άμεση αναχώρηση
με ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στην κοσμοπολίτικη και γραφική Αράχωβα. Μετάβαση
στους Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών (Θέατρο-Στάδιο) και
ξενάγηση στο μουσείο, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών και ο εκπληκτικός
Ηνίοχος. Γεύμα στην Ιτέα και καφές στο Γαλαξίδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Delphi Bea
ch
4* στην Ερατεινή. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου.
Δείπνο.

2 η μέρα: Μ. Σάββατο: Ορεινή Ναυπακτία - Μονή Βαρνάκοβας - Άνω Χώρα – Ελατού
Πρωινό και αναχώρηση για την Ορεινή Ναυπακτία, όπου θα επισκεφθούμε την ιστορική
Μονή Βαρνάκοβας. Μετάβαση στην Ελατού, σε υψόμετρο 1000μ. Συνεχίζουμε την ορεινή
διαδρομή μας και φθάνουμε στην Άνω Χώρα, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

3 η μέρα: Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ναύπακτος
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το ψήσιμο του παραδοσιακού
οβελία στον κήπο του ξενοδοχείου, με ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι και τον οβελία να «πρωταγωνιστεί»! Στη συνέχεια, επίσκεψη στην ιστορική
Ναύπακτο, με το Ενετικό Κάστρο της και το γραφικό λιμάνι. Ελεύθερος χρόνος για
περίπατο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4 η μέρα: Δευτέρα Πάσχα: Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τη Γραβιά, της οποίας το περίφημο Χάνι έχει
μετατραπεί πρόσφατα σε μουσείο. Τελευταίος μας σταθμός είναι το γραφικό χωριό της
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Αγόριανης (Επτάλοφος) Πορεία επιστροφής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Ηράκλειο.

Αναχώρηση

Ημέρες

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

παιδί έως 12 ετών

Φόροι

14/04

4

4

5

0€
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4

+

2

75

0€

0€

210 €

50 €

Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων έως
17/03 στη συνέχεια αυξάνονται κατά 30 € κατά άτομο.

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο τη βραδιά

Πτήσεις:

14/04/2017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ: 06:30 – 07:20
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17/04/2017 ΑΘΗΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 17:25 – 18:25

Περιλαμβάνονται:
- ELLINAIR

• Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Delphi Beach 4* στην Ερατεινή
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναστάσιμο δείπνο
• Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στην θέση της ημιδιατροφής
• Ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών από διπλωματούχο ξεναγό
• Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:

• Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

• Φόροι αεροδρομίου 50€
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