Πάσχα στην ανοιξιάτικη Αχαΐα

Μοναδική 4 ήμερη αεροπορική εκδρομή με την ELLINAIR

Αναχώρηση: 14/4

Διακοφτό – Καλάβρυτα – Λίμνη Τσιβλού -Ζαρούχλα – Ναύπακτος - Πάτρα

14/04/2017: Μ. Παρασκευή: Διακοφτό – Καλάβρυτα – Μονή Λαύρας

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Αθήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και
αναχώρηση για τη διαδρομή Διακοφτό - Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο (έξοδα
ατομικά), ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, από τα
ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. Στη συνέχεια επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αγίας
Λαύρας, τόπο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πολυτιμότερος θησαυρός του
μοναστηριού είναι το λάβαρο τις ορκωμοσίας των
αγωνιστών του 1821, η πρώτη σημαία του Ελληνικού έθνους.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο
LONG
BEACH
4* τακτοποίηση και νηστίσιμο δείπνο. Το βράδυ παρακολούθηση Επιταφίου.

15/04/2017: Μ. Σάββατο: Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ. στις πλαγιές
του Χελμού και εντυπωσιάζει με το βαθύ πράσινο χρώμα της. Προχωρούμε στη Ζαρούχλα
με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα πέτρινα σπιτάκια, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της
Αναστάσιμης Λειτουργίας στο Μοναστήρι της Παναγίας «Τρυπητής». Επιστροφή στο
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ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.

16/04/2017: Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πάτρα

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις ανέσεις, τις
εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα, με μουσική και χορούς.
Το απόγευμα μετάβαση στην Ναύπακτο την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του νομού
Αιτωλοακαρνανίας. Με το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο και το γραφικό παλιό
λιμάνι θα γοητέψει τους ταξιδιώτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

17/04/2017: Δευτέρα Πάσχα: Πάτρα – Λουτράκι - Αθήνα

Νωρίς το πρωί, μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για την πανέμορφη Αχαϊκή πρωτεύουσα,
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να δούμε μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης όπως το
Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, αντίγραφο της Σκάλας του Μιλάνου και το κτίριο του
Εμπορικού συλλόγου «Ερμής» σχεδιασμένα από τον Τσίλερ, την πλατεία Γεωργίου Α΄, και
την όμορφη πλατεία «Ψηλών Αλωνιών», το μεσαιωνικό κάστρο, την εκκλησία του
Παντοκράτορα και τέλος μια από τις μεγαλοπρεπέστερες εκκλησίες όχι μόνο της Πάτρας
αλλά και όλης της Ελλάδος τον Πολιούχο της πόλης, την εκκλησία του «Αγίου Ανδρέα».
Συνεχίζουμε για Λουτράκι και αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για την πτήση της επιστροφής.
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Πτήσεις:

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

17/04/2017 ΑΘΗΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 17:25 – 18:25

Αναχώρηση

Ημέρες

2κλινο

3ο άτομο

1κλινο

παιδί έως 12 ετών

Φόροι

14/04
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4

430 €

410 €

+120 €

210 €

50 €

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

Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια με ELLINAIR.
- Μεταφορές μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο LONG BEACH 4*
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(Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής).
- Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται:
-

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 60 €
Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
Γεύματα εκτός ξενοδοχείου.

LONG BEACH RESORT 4*

Πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της
Πελοποννήσου, 800 μέτρα από το γραφικό χωριό Λόγγος και 8χλμ. μετά το Αίγιο. Η
δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 140 δωμάτια, στο κεντρικό κτίριο και μπανγκαλόου
στους καταπράσινους κήπους. Όλα πρόσφατα ανακαινισμένα με μπαλκόνι ή βε- ράντα,
κλιματισμό, δορυφορική TV, μπάνιο, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, Wi-Fi, καλλυντικά. Για το χρόνο
της χαλάρωσής σας το ξενοδοχείο διαθέτει μπαρ, μεγάλο εστιατόριο στο κεντρικό κτίριο,
σαλόνι, αίθουσα TV, μπουτίκ, disco, γήπεδα, πισίνες, παιδική χαρά
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