
 
 

 
 

 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

       
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ  ΤΡΙΖΟΝΙΑ 
΄΄Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ΄΄ 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ ,  22/08/21. 
     
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία και αναχώρηση με προορισμό τη 
Ναύπακτο. Άφιξη στα Χάνια Φωκίδας, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στις μικρές λέμβους-ταξί για τη 
μεταφορά μας στο μικρό λιμανάκι του νησιού Τριζόνια το μοναδικό κατοικημένο νησί του 
Κορινθιακού κόλπου με έκταση μόλις 2,5 τ.χλμ.. Τα χρωματιστά του σπίτια, οι ελιές και οι 
ατελείωτες πικροδάφνες συνθέτουν τον χρωματικό πίνακα, για όσους αποζητούν την ηρεμία και 
την ησυχία. Τα αυτοκίνητα απαγορεύονται διά νόμου στο αγαπημένο νησί των ντόπιων και από 
τις δύο πλευρές – και από τη Φωκίδα και από την Αχαϊα. Το σίγουρο είναι ότι το νησί ξελόγιασε 
και τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος, όπως θέλουν οι αναφορές, την περίοδο που έψαχνε να 
αγοράσει ένα δικό του νησί, επισκεπτόταν συνεχώς τα Τριζόνια και αναζητούσε τρόπο να τα 
αποκτήσει. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο νησί, μπάνιο και φαγητό στις τοπικές ταβέρνες. 
Νωρίς το απόγευμα, επιβιβαζόμαστε στις λέμβους και επιστρέφουμε. Επόμενη στάση, το λιμάνι 
της Ναυπάκτου, όπου θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για τον απογευματινό μας καφέ. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας, με έντονες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 35  ευρώ  κατά / άτομο. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο , ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , 
με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
-Ατομικά εισιτήρια με τις λέμβους Χάνια – Τριζόνια – Χάνια. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.Δ 339/11-9-96) , σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
 
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά την διαδρομή . 
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