Περιπλάνηση στην παραλιακή & ορεινή Φωκίδα,
3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΓΑΛΑΞΕΙ∆Ι - ΙΤΕΑ - ΛΙΜΝΗ
ΜΟΡΝΟΥ - ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ - ΓΡΑΒΙΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΕΙ∆Ι - ΙΤΕΑ: Άφιξη στο λιµάνι
του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.00 π.µ., ηµίωρη στάση στην περιοχή του
Ισθµού και συνεχίζουµε µέσω της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ για
την πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Σχετική παραµονή και φθάνουµε στα ΧΑΝΙΑ από
όπου µε πλοιάριο θα φθάσουµε στο καταπράσινο γραφικό νησάκι ΤΡΙΖΟΝΙΑ.
Παραµονή, γεύµα προαιρετικά και επόµενος σταθµός το ΓΑΛΑΞΕΙ∆Ι, για τον
απογευµατινό καφέ. Αργά το απόγευµα καταλήγουµε στο ξενοδοχείο µας στην
ΙΤΕΑ, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ: Πρωινό και µία
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, µε ύψος 126 µέτρα είναι ένα από τα ψηλότερα της
Ευρώπης και η λίµνη που δηµιουργήθηκε έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κυβικά
µέτρα. Οι εργασίες για την κατασκευή του φράγµατος και της
λίµνης ξεκίνησαν το 1969 και ολοκληρώθηκαν το 1981. Το µεγάλο αυτό
τεχνικό έργο έγινε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης της
πρωτεύουσας. Το νερό του τεχνητού ταµιευτήρα µεταφέρεται στην Αθήνα
µέσω του υδραγωγείου του Μόρνου και ενός καναλιού ελεύθερης
ροής µήκους 192 χλµ. που διασχίζει τους Νοµούς Φωκίδας, Βοιωτίας και
Αττικής. Στη λίµνη του Μόρνου καταλήγει και το νερό της λίµνης του Εύηνου,
µέσω µιας ενωτικής σήραγγας. 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, ∆ΕΛΦΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΓΡΑΒΙΑ ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε
τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών και λίγο αργότερα το Μεταλλευτικό
Πάρκο Φωκίδας (ΒΑΓΟΝΝΕΤΟ), 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 στο
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ. Αναχώρηση για Αθήνα µε στάση στην ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ και 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
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
115€*
155€
(+100€ σε 4κλ.
110€
καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
Galaxy
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

125€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
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 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 3*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

