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ΗΜΕΡΕΣ

Πάσχα, Ναύπακτο - Αίγιο - Καλάβρυτα

1η ημέρα: (Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΙΓΙΟ
 

 2η ημέρα: (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ 

Αναχώρηση από την πόλη μας νωρίς το πρωί .Πρώτη μας στάση η Λάμιαγιακαφέ. Στη συνέχεια περνώντας από το 
Γαλαξίδι και τη Ναύπακτο φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας .Χρόνος γιά ξεκούραση και δείπνο . Αναχώρηση για Ναυπακτο
οπου θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου .Η Μεγάλη Παρασκευή, στη Ναύπακτο, είναι εντυπωσιακή 
καθώς στο Ενετικό λιμάνι εκατοντάδες κεριά και αναμμένες δάδες υποδέχονται τους Επιτάφιους, ενώ ένας φλεγόμενος 
σταυρός φωτίζει την είσοδο του λιμανιού. Η ιστορία του εθίμου ξεκινάει τη δεκαετία του 50, όταν οι ψαράδες θέλησαν
να χαιρετίσουν με το δικό τους τρόπο τη συνάντηση των δύο επιτάφιων των ενοριών Αγίου Δημητρίου και Αγίας 
Παρασκευής στο μικρό τους λιμάνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση .

Πρωινό και αναχώρηση για το Διακοπτό ! Από εκεί θα πάρουμε τον Οδοντωτό για τα Καλάβρυτα . 
Έργο του Χαρίλαου Τρικούπη με περισσότερο από έναν αιώνα πια στη ράχη του, ο οδοντωτός σιδηρόδρομος
Διακοπτού – Καλαβρύτων, ο οποίος ξεκινά από την παραλιακή πόλη του Διακοπτού και τρέχει παράλληλα με τα χνάρια 
του Βουραϊκού ποταμού, έφτιαξε γέφυρες και τρύπησε ολόκληρες σήραγγες για να καταφέρει να σκαρφαλώσει μέχρι τα
Καλάβρυτα. Η διαδρομή ξεκινά από το Διακοπτό, περνάει μέσα από την καρδιά του φαραγγιού του Βουραϊκού, μέσα
από το πανέμορφο χωριό Ζαχλωρού και καταλήγει στα Καλάβρυτα. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα και καλύπτει μια
μαγευτική απόστασης 22 χλμ για να καταλήξει στην πόλη των Καλαβρύτων σε υψόμετρο 750μ. Περνώντας από 49 
γέφυρες θεωρείται σήμερα και όχι άδικα μια παραμυθένια διαδρομή στην καρδιά της φυσικής ομορφιάς της 
Ελλάδας.Άφιξη στα Καλάβρυτα . 
Σημείο αναφοράς είναι η χαρακτηριστική πλατεία Πετιμεζαίων με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Ο συγκεκριμένος ναός έχει κάτι το ξεχωριστό. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, έγινε η Σφαγή των Καλαβρύτων. 
Εκείνη την ημέρα, ο ναός κάηκε και το ρολόι της οροφής του σταμάτησε να λειτουργεί. Έκτοτε, το ρολόι είναι 
σταματημένο στην ώρα εκείνη. Δείχνει 14:34. Την ώρα της καταστροφής…Ούτε πέντε λεπτά με τα πόδια από την πλατεία
Πετιμεζαίων, βρίσκεται ο Πλάτανος των Τριών Γερόντων. Η ιστορία του Πλατάνου της πλατείας, λέει πως κάτω από την 
σκιά του, έγινε η συνάντηση των τριών Καλαβρυτινών ηρώων της Επανάστασης, ο Φωτήλας, ο Ζαΐμης και ο Πετιμεζάς 
όπου ένωσαν τις στρατηγικές τους δυνάμεις.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μέγα Σπήλαιο που βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό τοπίο στην είσοδο μιας φυσικής 
σπηλιάς και σε ύψος 924 μέτρων. Χτίστηκε το 362 από τους Θεσσαλονικείς αδερφούς, Συμεών και Θεόδωρο οι οποίοι 
είδαν ξεχωριστά ο καθένας μια οπτασία με την εντολή να μεταβούν στην Αχαΐα και να βρουν την ιερή εικόνα της 
Παναγίας από μαστίχα και κερί, φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Οι τοίχοι της εκκλησίας στο μοναστήρι 
καλύπτονται με νωπογραφίες από το 1653. Επίσης εκεί φυλάσσονται και χειρόγραφα Ευαγγέλια και άμφια.
Επόμενη στάση μας η μονή της Αγίας Λαύρας, που ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από έναν ερημίτη. Κάηκε ολοσχερώς από τους
Τούρκους το 1585 και το 1827 και από τους Γερμανούς το 1943. Το 1821 αποτέλεσε το κέντρο της Εθνεγερσίας κατά των
Οθωμανών με την ύψωση του Λαβάρου, που φυλάσσεται ακόμα εδώ και την ορκωμοσία των αγωνιστών από τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό. Επίσης θα επισκεφτούμε το μνημείο του ολοκαυτώματος.Ελεύθερος χρόνος . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση . Αργά το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανασταση . Εορταστικό δείπνο . 
Διανυκτερευση .

https://exploringgreece.tv/destinations/peloponnisos-greece/to-chorio-tis-peloponnisoy-me-ti-monadiki-diadromi-stin-ellada/39936/
https://exploringgreece.tv/destinations/peloponnisos-greece/to-chorio-tis-peloponnisoy-me-ti-monadiki-diadromi-stin-ellada/39936/
https://exploringgreece.tv/destinations/peloponnisos-greece/to-chorio-tis-peloponnisoy-me-ti-monadiki-diadromi-stin-ellada/39936/


 4η ημέρα: ( ΔΕΥΤΕΡΑ ) ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

 3η ημέρα: ( ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ - ΑΙΓΙΟ 

 Αναχώρηση 14/4 Μεγάλη Παρασκευή

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες

Ξενοδο χείο

Τιμή σε
δίκλινο / 

τρίκλιν ο (early
booking) εώς

15/3 

Διατροφή Τιμή πα ιδιού 

LONG BEACH 
HOTEL & 

RESORT 4*
290€ 300 €

Τιμή σε 
δίκλινο / 
τρίκλ ινο 
(κανονική 

τιμή) 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ειδικές τιμές
για οικογένειες, 
ρωτήσ τε μας 
τηλεφωνικά

Η τιμή σε μονόκλινο δωμάτιο είναι + 110€ της αρχικής τιμής
 Η αναχώρηση από Καρδίτσα & Τρίκαλα είναι +10€ ανα διαδρομή 

Πρωινό και χρόνος ελευθερος στο ξενοδοχείο μας για να απολαύσουμε ένα παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι . Το απόγευμα
βόλτα στο Αίγιο .Χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε λόφο ύψους 60 μέτρων και με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, το Αίγιο 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας και έδρα του Δήμου Αιγιαλείας. Μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες που 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί εδώ είναι οι παλιές σταφιδαποθήκες στην παραλία. Πρόκειται για πέτρινα κτίσματα κατά 
μήκος της προκυμαίας. Κάποια από αυτά στεγάζουν σήμερα ποιοτικά καταστήματα εστίασης. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα 
σημεία του Αιγίου είναι η φροντισμένη κεντρική Πλατεία Υψηλών Αλωνίων με τον νεογοτθικό Πύργο (1900) -άλλοτε
Μ´ετεωρολογικό σταθμό- και το Ηρώο, έργο του γλύπτη Γ. Δημητριάδη του Αθηναίου. Τα πολλά αξιόλο
κτίρια όπως το νεοκλασικό Μέγαρο Παναγιωτόπουλου (1857-1860) με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες στο εσωτερικό του, το
αρχοντικό του Γεωργίου Σ. Μεσσηνέζη «στολίζουν» όμορφα την ενδιαφέρουσα αυτή πόλη.Επίσκεψη στην Παναγία
Τρυπητη . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση .

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας . Θα επισκεφθούμε τοΓαλαξίδι όπου
θα κάνουμε στάσηγιαφαγητό . Μεενδιάμεσες στάσεις ,άφιξη το βραδάκι στην πόλη
μας . 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μεταφορά με υπερυψωμένο-κλιματιζόμενο λεωφορείο 
Το Μ. Σάββατο λαμπάδες προσφορά του γραφείου μας
 Εκδρομές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Έμπειρος συνοδός
 Διαμονή / 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LONG BEACH Hotel &
RESORT 4* 
Ημιδιατροφή ( πρωινό και νηστίσιμο δείπνο την Μεγάλη
Παρασκευή , Εορταστικό δείπνο το Μεγάλο Σάββατο και εορταστικο
την Κυριακή του Πάσχα ) . Στα γευματα περιλαμβάνονται και
αναψυκτικά , μπύρα και κρασί . 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης



ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


