Αράχωβα-Παρνασσός-Ιτέα-Λιδωρίκι, 3 & 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12, 5/1
Αναχωρήσεις 22 & 29/12, 4/1 από Ηράκλειο

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑ ∆ΕΛΦΟΙ - ΒΑΓΟΝΕΤΟ - ΓΡΑΒΙΑ - ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 9.00 π.µ. ηµίωρη
στάση στην περιοχή της ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ και συνεχίζουµε για την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίσκεψη και λίγο αργότερα φθάνουµε στην ΑΡΑΧΩΒΑ,
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευµα
θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην ΙΤΕΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή ξεκινάει. Πρώτος
σταθµός η τεχνητή λίµνη του Μόρνου, στην καρδιά της Ρούµελης, µε
αδιαπέραστα δάση από έλατα, εντυπωσιακές κορυφογραµµές, οικισµούς που
παραµένουν ανέγγιχτοι από τη σύγχρονη καθηµερινότητα και καταπράσινα
βουνά που σµίγουν µε το γαλάζιο της τεχνητής λίµνης, συνθέτουν ένα
ενδιαφέρον τοπίο. Η διαδροµή µας µέχρι το φράγµα του Μόρνου, που έχει
ύψος 126 µ. είναι από τα ψηλότερα της Ευρώπης και η λίµνη που
δηµιουργήθηκε έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κυβικά µέτρα. Λίγο αργότερα θα
επισκεφθούµε το ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ, πριν καταλήξουµε στην πρωτεύουσα του Νοµού,
την 'Αµφισσα, όπου θα έχουµε χρόνο για περιπάτους γνωριµίας και γεύµα
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο χιονοδροµικό κέντρο ΚΕΛΑΡΙΑ στον
ΠΑΡΝΑΣΣΟ για να απολαύσουµε τα χιονισµένα τοπία. Γεύµα σε ταβέρνα της
περιοχής, και ακολουθεί επίσκεψη στους ∆ΕΛΦΟΥΣ, µε τον πολύ σπουδαίο
αρχαιολογικό χώρο για περιπάτους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε το Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας (ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ), όπου µε τρενάκι (έξοδα ατοµικά) θα γνωρίσουµε και
θα ξεναγηθούµε για την ιστορία εξόρυξης του Βωξίτη, διακόσια µέτρα κάτω
από τη Γη. Αµέσως µετά θα φθάσουµε στη ΓΡΑΒΙΑ µε το ιστορικό "ΧΑΝΙ" ενώ
το µεσηµέρι θα γευµατίσουµε προαιρετικά στην ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, συνεχίζουµε για
Αθήνα µε την τελευταία µας στάση σε καφέ της Εθνικής οδού. Επιβίβαση στο
πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της
επόµενης µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ηµέρες Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο ∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
155€
175€
220€
(παιδιά
523/12
10 ετών (+90€ σε 4κλ.
(+90€
σε
4κλ.
4
GALINI 3*

καµπίνα/άτοµο) +52€ σε καµπίνα/άτοµο)

22/12 Ηράκλειο

4κλ.
καµπίνα)

30/12, 5/1
3

29/12, 4/1 από
Ηράκλειο

130€

GALINI 3*

110€

160€
(παιδιά 5(+90€ σε 4κλ. 10 ετών (+90€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο) +52€ σε καµπίνα/άτοµο)
4κλ.
καµπίνα)

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, (2 ή 3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ 3*, στην
ΙΤΕΑ.
2 ή 3 πρωινά.
2 ή 3 δείπνα σε επιλεγµένη ταβέρνα. Τα δείπνα στις 24 και 31/12
αποτελούν µέρος της ηµιδιατροφής και είναι εορταστικά.
Αρχηγός - Συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ήµερο πρόγραµµα παραλείπονται οι επισκέψεις και
παροχές της 2ης ηµέρας.

