
 

ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 4 ημέρες 
Μαγικές διαδρομές 

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΤΕΑ - ΠΑΤΡΑ (490χλµ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε στην Ιτέα και στην όμορφη παραλία 
της, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Συνεχίζουμε 
για την πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, όπου και το ξενοδοχείο μας. 
Επίσκεψη στον ιερό ναό του πολιούχου της πόλης Άγιο Ανδρέα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα γνωριμίας στον 
πλούσιο  από  μαγαζιά  και  καφετερίες  πεζόδρομο  της  πόλης. 

 
2η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (200χλμ) 
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα. Από το 
Διακοφτό μπορούμε να πάρουμε προαιρετικά τον οδοντωτό για τα 
Καλάβρυτα. Φανταστική εμπειρία. Εικόνες μοναδικές. Τα Καλάβρυτα, 
ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, 
πανέμορφος κάθε εποχή του χρόνου, που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις. Η πανέμορφη αυτή κωμόπολη στους πρόποδες του Χελμού, η 
οποία –ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο– σφύζει από ζωή χάριν στο 
σύγχρονο χιονοδρομικό της κέντρο, προσφέρει ένα ονειρικό σκηνικό με 
λιθόκτιστα σπίτια, μικρές πλατείες, χαριτωμένους πεζόδρομους, γραφικά 
καφέ και ταβέρνες. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με τον χώρο και γεύμα 
εξ ίδιων . Στη συνέχεια, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και αναχωρούμε 
για την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, η οποία απέχει μόλις 5χλμ από την 
πόλη και ιδρύθηκε το 961 μ.Χ. από τον μοναχό Ευγένιο. Ο πολυτιμότερος 
θησαυρός που βρίσκεται στο μοναστήρι είναι το Λάβαρο της Ορκωμοσίας 
των Αγωνιστών του 1821.Επιστρέφουμε στην Πάτρα. Χρόνος ελεύθερος 
για να ζήσουμε το πνεύμα των εορτών στα δυο χριστουγεννιάτικα χωριά 
που είναι στημένα στην παραλιακή της πόλης. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΚΛΟΥΚΙΝΟΧΩΡΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ - ΖΑΡΟΥΧΛΑ 
(210χλμ) 

Πρωινό, και αναχωρούμε για την Ακράτα από την οποία θα ξεκινήσει η 
ανάβαση για τον μυστικό προορισμό μας. Ο δρόμος στριφογυρίζει στο 
βουνό, ανάμεσα στο πυκνό πευκοδάσος, ενώ ταυτόχρονα 
απολαμβάνουμε την εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα. Λίγα χιλιόμετρα 
μετά, ξεδιπλώνεται ένας ορεινός μικρόκοσμος με ωραία πετρόκτιστα 
σπίτια, σοκάκια χωρίς πολυκοσμία και μοναδικά τοπία. Τα Κλουκινοχώρια 
ή Κλουκίνες (Αγία Βαρβάρα, Σόλος, Περιστέρα, Μεσορούγγι, Ζαρούχλα) 
και η λίμνη Τσιβλού, πνιγμένη στα έλατα και τα πεύκα, αποτέλεσμα μιας 
σειράς κατολισθήσεων που έγιναν, πνίγοντας το χωριό Τσιβλός. Και 
φθάνουμε στη Ζαρούχλα. Ένας παράδεισος στο Χελμό. Ένα από τα πολύ 
όμορφα χωριά της Αχαΐας στα 1100μ., περιτριγυρισμένο από πλατάνια, 
πεύκα, έλατα και μονοπάτια. Θα γευματίσουμε εξ ιδίων και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 500 χλμ) 

Πρωινό. Σήμερα είναι ημέρα επιστροφής. Όμως τα ενδιαφέροντα της 
εκδρομής μας συνεχίζονται. Άφιξη στη Ναύπακτο και γνωριμία με την 
πόλη. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη, το κυκλικό λιμανάκι και τον ανδριάντα του πυρπολητή 
Ανεμογιάννη. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ. 

Διανυκτέρευση. 

 
Αναχωρήσεις στις 

23/12, 24/12, 
30/12, 5/1 

Τιμή συμμετοχής : 

 
Hotel ASTIR 4* 

Με πρωινό 
 

199€ 
κατ άτομο σε δίκλινο 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+ 80€ 

 
 
 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 

Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης. 
Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και 
ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διαμονής 


