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 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4 – 5/2/23 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ 

ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΟΒΑ  

Η περιήγηση στην υπέροχη φύση του Παρνασσού είναι πάντα ενδιαφέρουσα σε 

όλες τις εποχές του χρόνου. Μία σύντομη απόδραση που θα σας γοητεύσει και θα 

σας γεμίσει με όμορφες εικόνες της χειμερινής φύσης & των κοσμοπολίτικων 

παραδοσιακών χωριών…. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 7:30 για Ρίο - Αντίρριο - Ιτέα. Στάση για το 
πρωινό μας καφεδάκι και θα ανηφορίσουμε στις πλαγιές του Παρνασσού για να φτάσουμε στο 

χιονοδρομικό κέντρο. Εδώ θα έχουμε παραμονή 2 ώρες περίπου για καφεδάκι και παιχνίδια με 
το χιόνι. Στην συνέχεια μέσω πανέμορφης διαδρομής θα βρεθούμε στο όμορφο κεφαλοχώρι το 
διαμάντι του Παρνασσού την Αγόριανη  (Επτάλοφος) πνιγμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με 

έλατα, πλατάνια , καρυδιές και κερασιές να συνθέτουν ένα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς 
τοπίο. Στην Αγόριανη των 4 εποχών με διαφορετικά χρώματα και αρώματα την κάθε εποχή , οι 
βόλτες συνοδεύονται από τον ήχο του καταρράκτη , τα κουδούνια των κοπαδιών και τα 

κελαηδήματα των πουλιών. Εδώ λοιπόν θα έχουμε χρόνο να εξερευνήσουμε το χωριό να 
περπατήσουμε μέχρι το καταρράκτη και τις 7 πηγές  (για όποιον το επιθυμεί) να δούμε το 
λαογραφικό μουσείο εφόσον είναι ανοικτό και να γευτούμε υπέροχες λιχουδιές με τοπικά 

προϊόντα μιας και εδώ θα παραμείνουμε και για φαγητό. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στους 

γραφικούς Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Βόλτα, διαν/ση.   

Ημέρα 2η: Πρωινό και ώρα 10:00 αναχώρηση από το ξεν/χείο μας για να  επισκεφτούμε την 
Μονή του Όσιου Λουκά, ένα από τα σημαντικότερα Βυζαντινά μνημεία της χώρας μας.  Στην 

συνέχεια θα καταλήξουμε στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα την χειμερινή Μύκονο όπως την 
αποκαλούν όπου θα έχουμε αρκετή παραμονή για βόλτες, καφεδάκι, φαγητό και αγορές 
παραδοσιακών προϊόντων. Νωρίς το απόγευμα ανανεωμένοι και γεμάτοι υπέροχες εικόνες θα 

επιστρέψουμε στην πόλη μας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις.  
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Τιμή  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :  85,00€  

Μονόκλινο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο και κατόπιν ζήτησης επιπλέον χρέωση: 20,00€  

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

 Την μεταφορά, περιηγήσεις με το πούλμαν 

 Μία (1) διαν/ση σε καλό ξεν/χείο στους κοσμοπολίτικους Δελφούς 

 Ένα πρωινό σε μπουφέ 

 Συνοδό γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ο φόρος διαν/σης στο ξενοδοχείο  ανά δωμάτιο 

ανά διαν/ση που πληρώνεται απευθείας από τον πελάτη στο κατάλυμα,  ότι αναφέρεται ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.  

Προσοχή: Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου.   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 40,οο€ κατ’ 
άτομο έως  21/1/23 Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 1/2/23 πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα 

τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα και ιδιαίτερα στο εξωτερικό  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 
ημερομηνία διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε 
οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με χρήματα και ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένη 
κίνηση. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί τους 

όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να συμμερίζεστε τον λόγο για τον 
οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις 
εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση 
δωματίων σε καλά ξεν/χεία. 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται 
ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 24/1 έως 29/1/23 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 40,οο€ 
 Για ακύρωση από 30/1/23 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν 

ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής 

εκτός και αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου 

μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 
παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 
ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο 

μας 


