
29/1 Αράχωβα – Χιονοδρομικό Παρνασσού

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 25,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189       07:15 π.μ.

Το Papakopnstantinou travel σας ταξιδεύει στον Παρνασσό και την Αρχόντισσά του! Συγκέντρωση 
και αναχώρηση στις 07:15 το πρωί από το γραφείο μας και με ενδιάμεση στάση για καφέ στην Ιτέα, 
φτάνουμε στον Παρνασσό. 
Ο Παρνασσός, βουνό της Στερεάς Ελλάδος εκτείνεται στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας και 
Φωκίδας. Έχει μέγιστο ύψος 2.457μ. με υψηλότερη κορυφή την Λιάκουρα. Πρώτος μας σταθμός, το 
χιονοδρομικό κέντρο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, που μάλιστα 
συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό σκιέρ. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1976 και από τότε 
άλλαξε κυριολεκτικά την οικονομική και κοινωνική μορφή της γύρω περιοχής. 
Όσοι επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να πάρουν το τελεφερίκ και να ανέβουν στην περιοχή 
Κελλάρια για να απολαύσουν τον καφέ τους και οι πιο τολμηροί και λάτρεις του χιονιού μπορούν να 
επισκεφθούν τις πίστες. Μετά την παραμονή μας στο χιονοδρομικό, αναχωρούμε για την αρχόντισσα 
του Παρνασσού την Αράχωβα. 
Παραμονή στο αλπικό χωριό για γεύμα (προαιρετικά), καφέ, περιήγηση και τοπικές αγορές. Το 
απόγευμα αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεση στάση στο Γαλαξίδι.

Περιλαμβάνονται

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr

Το πιο πολυτελές πρόγραμμα για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι!
H Πρό(σ)κλησή μας… η επιλογή σας!
Πλούσιες περιηγήσεις και ξεναγήσεις για να γνωρίσετε τα διασημότερα αξιοθέατα!
Όλες μας οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο πολυτελών λεωφορείων,  
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης



Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.


