
Αράχωβα – Χιονοδρομικό Παρνασσού 2ημ.
Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 80,00€

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

Το Papakonstantinou travel σας ταξιδεύει στη γραφική Αράχωβα που αποτελεί τον 
δημοφιλέστερο χειμερινό τουριστικό προορισμό καθώς πρόκειται για ένα πολύ όμορφο και 
παραδοσιακό οικισμό που προσφέρει πλήθος επιλογών και δραστηριοτήτων στο επισκέπτη 
της με σημαντικότερες αυτές του μεγαλύτερου χιονοδρομικού κέντρου της χώρας, αυτό του 
Παρνασσού. Ακολουθείστε μας σε μια ιδιαίτερη εκδρομή στον απόλυτο προορισμό του 
χειμώνα.

1 ημέρα : Πάτρα - Αγόριανη - Αράχωβα

Πρωινή αναχώρηση για την Αγόριανη (γνωστή και ως Επτάλοφος) το διαμάντι του Παρνασσού! 
Χωριό ιστορικό, καταφύγιο των βυζαντινών αυτοκρατόρων Κομνηνών, πατρίδα των 
αγωνιστών και οπλαρχηγών του ’21. Πνιγμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με έλατα, πλατάνια, 
καρυδιές, καστανιές και κερασιές να συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο, 
κερδίζει αμέσως τον επισκέπτη. Μέσα στο χωριό και πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία 
βρίσκονται και οι καταρράκτες του Επταλόφου που με μια πολύ σύντομη πεζοπορία, αξίζει να 
επισκεφθείτε. Σύμφωνα με την μυθολογία, στο χωριό αυτό, οι νεράιδες χόρεψαν για χάρη του 
θεού Απόλλωνα. Παραμονή για φαγητό (προαιρετικά) και γνωριμία με το αλπικό αυτό χωριό 
.Συνεχίζουμε για την Αράχωβα, όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια θα 
γευματίσουμε για μεσημέρι. Νωρίς το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γνωριμία με το 
κοσμοπολίτικο χωριό. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

2 ημέρα : Αράχωβα – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος) 
που αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των χειμερινών σπορ. 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 
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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. 
Επιστροφή το μεσημέρι για το μεσημεριανό μας γεύμα στη γραφική και κοσμοπολίτικη 
Αράχωβα, με την υπέροχη θέα και τα παραδοσιακά καταστήματα. Χρόνος, νωρίς το απόγευμα 
αναχωρούμε για την πόλη μας με μια ενδιάμεση στάση στο Γαλαξίδι.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
1 Διανυκτέρευση σε Ξενοδοχείο 4 αστέρων 
Πρωινό
Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Φόρος διανυκτέρευσης.
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.


