
 
 
 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΄΄ ΧΕΛΜΟΣ΄΄  
& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
   

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ , 27/02/2022.  
    Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία και αναχώρηση. Με ενδιάμεση 
στάση για καφέ, άφιξη στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΄΄Χελμός΄΄ το οποίο βρίσκεται 
στην βόρεια πλευρά του Χελμού στην θέση ξερόκαμπος μόλις 15 χλμ από τα Καλάβρυτα με 
μοναδική θέα στο Ιόνιο, στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό κόλπο. Εκεί, θα έχετε την 
δυνατότητα να διασκεδάσετε σε όποια ηλικία και αν είστε και ανεξαρτήτως αν το ski είναι ένα 
από τα αγαπημένα σας σπορ ή όχι. Θα χαλαρώσετε απολαμβάνοντας τον καφέ ή το τσάι 
σας. Στη συνέχεια, αναχώρηση για τα ιστορικά Καλάβρυτα, μαρτυρική πόλη της Αχαΐας, με 
ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου και με σύγχρονες υποδομές που ελκύουν πολλές 
κατηγορίες τουριστών. Ελεύθερος χρόνος στο όμορφο και γραφικό κέντρο, την πλατεία και 
την αγορά της πόλης, όπου θα βρείτε πλήθος από καταστήματα με τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα, όπως τσάι, βότανα, μέλι, χυλοπίτες, γαλακτοκομικά κ.ά., καθώς και είδη λαϊκής 
τέχνης, αλλά και καφέ και ταβέρνες, όπου μπορεί να παραμείνετε για φαγητό. Στη συνέχεια 
με ενδιάμεση στάση, επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από 
την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 25 ΕΥΡΩ / ΚΑΤΑ  ΑΤΟΜΟ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά με πολυτελές,  ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
-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, κέντρα διασκέδασης. 

 
 
 



 
 
 
 

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά την διαδρομή . 
 
 

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. 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. 
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