
 

 
2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΔΕΛΦΟΥΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ 
 

 
 

1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/02/23 ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΔΕΛΦΟΙ (326 χλμ). 

     Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί και αναχώρηση από την πόλη μας στις 08:00 με 
ενδιάμεση στάση στην Ναύπακτο για καφέ. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν και μέσω 
Γαλαξιδίου όπου θα έχουμε σχετική παραμονή για γνωριμία και για φαγητό, άφιξη στους 
Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε βόλτα στον κεντρικό 
δρόµο  τη Βασιλέωs Παύλου και Φρειδερίκης, όπου συγκεντρώνεται όλη η ζωή µε παραδοσιακές 
ταβέρνες, εστιατόρια και προσεγµένα καφέ. Ανεβείτε τα γραφικά στενάκια και λιθόστρωτα 
σκαλάκια που ξεκινούν από τον χαρακτηριστικό πλάτανο στην είσοδο της πόλης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 12/02/23, ΔΕΛΦΟΙ–ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΙΣΤΟΜΟ–ΙΤΕΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ (360 χλμ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Αράχωβα. Θα περπατήσουμε στα 
γραφικά στενά δρομάκια της ορεινής κωμόπολης και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα σπίτια. Από 
εκεί, συνεχίζουμε  για το Δίστομο. Μια από τις μαρτυρικές πόλεις της χώρας, το Δίστομο έχει 
μείνει στην ιστορία για την σφαγή που έγινε εκεί από τους Γερμανούς κατακτητές κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε το βυζαντινό μοναστήρι 
του Οσίου Λουκά, όπου οι τοιχογραφίες και ιδιαίτερα τα ψηφιδωτά του είναι από τα 
σπουδαιότερα τον ελληνικό χώρο. Επιστροφή, με ενδιάμεση στάση για φαγητό στην όμορφη 
παραλιακή Ιτέα. Άφιξη στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη 
αυτή εκδρομή. 
 

 
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 :  98 €  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 στους Δελφούς, 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. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- 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 διασκέδασης. 
- 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. ( 5 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
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