
 
 

 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
 1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 12/02/22 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΤΡΑ –  ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ( 362 χλμ). 
       Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση από την 
Ακαδημία. Με ενδιάμεση στάση, άφιξη στην Πάτρα όπου θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή 
εκκλησία του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Από εκεί, συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα στην Ορεινή 
Κορινθία. Eίναι φωλιασμένα στις πλαγιές της Ζήρειας σε υψόμετρο 1100m, αποτελούνται από 
τρείς συνοικίες, τα Κάτω, τα Μεσαία και τα Άνω Τρίκαλα και αποτελούν τον αρχαιότερο οικισμό 
της Κυλλήνης (Ζήρεια). Το περιβάλλον, οι δροσερές πηγές, τα έλατα, τα υπεραιωνόβια πλατάνια 
και τα τρεχούμενα νερά σε συνδιασμό με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτισμάτων πέτρας 
και ξύλου αλλά και την φιλοξενία των κατοίκων αιχμαλωτίζουν τον επισκέπτη. Λίγο μετά τα Άνω 
Τρίκαλα χτίστηκε το Μοναστήρι «Αγίου Βλασίου» πέρι τον 15ο αιώνα, όταν σύμφωνα με την 
παράδοση βρέθηκε σε κοντινή σπηλιά η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Βλασίου. Η αυλή της 
Μονής είναι κατάφυτη από λουλούδια και δέντρα, ενώ η θέα στην κοιλάδα του Σύθα ποταμού και 
στα αντικρινά χωριά των Τρικάλων (Μάννα, Στύλια, Παναρίτι) είναι πραγματικά μαγευτική. Στο 
κέντρο του χωριού θα αντικρίσετε την υπέροχη πετρόκτιστη πλατεία με τα δύο υπερ-αιωνόβια 
πλατάνια που σε συνδυασμό με  τις παραδοσιακές ταβέρνες και τα καφέ συνθέτουν ένα 
εξαιρετικά μοναδικό σκηνικό στα 900μ. υψόμετρο. Παραμονή για φαγητό και αναχώρηση για το 
Ξυλόκαστρο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.  Ξεκούραση και χρόνος 
ελεύθερος στη διάθεσή σας για γνωριμία με την πόλη και βόλτα στον  παραλιακό δρόμο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 13/02/22, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (365 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την αρχαία Κόρινθο, με τον σπουδαίο 
αρχαιολογικό χώρο. Κέντρο του χωριού είναι ο λιθόστρωτος πεζόδρομος που περικλείει τον 
αρχαιολογικό χώρο, όπου ξεχωρίζουν το ιερό του Απόλλωνα και το ρωμαϊκό φόρουμ που 
αποκάλυψε η μεγάλη ανασκαφή της Αμερικανικής Σχολής. Επιβίβαση στο πούλμαν και με 
ενδιάμεση στάση για φαγητό στη Ναύπακτο, επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες αναμνήσεις 
και εντυπώσεις από την υπέροχη εκδρομή μας.  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
 



 
 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και 
θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των 
πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  105  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο,  ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, 
με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Ξυλόκαστρο, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας με πρωινό.  
- Τοπικό φόρο διαμονής .  
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος 
και τις περιηγήσεις σας. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-  Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκεδάσεως. 
 - Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 

 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει 
η νομοθεσία .  

 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν 

τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 

14 ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα 
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής 
του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Pamvotis Travel IKE- Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα  
Τηλ.: 26510-34774    Fax: 26510-37779  

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


