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1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΛΑΜΙΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
Αναχώρηση από το αρχαιολογικό μουσείο στις 07:00. Με καθ’ οδόν στάσεις για 
καφέ και ξεκούραση, άφιξη στους Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
και το μουσείο των Δελφών, το οποίο στεγάζει μερικά πολύ σημαντικά γλυπτά 
της Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του 
«Ομφαλού της Γης», του αγάλματος του Αντίνοου και πάνω από όλα, του 
Ηνίοχου των Δελφών.  Στη συνέχεια μετάβαση στην γραφική Αράχωβα γραφική 
ορεινή κωμόπολη χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 960 
μέτρων, γνωστή από τα παραδοσιακά Αραχωβίτικα υφαντά. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα στα όμορφα στενά και προαιρετικό γεύμα στις γραφικές ταβέρνες με 
το φημισμένο μπρούσκο κρασί και τη φορμαέλα του Παρνασσού. Περνώντας 
από Ιτέα και Γαλαξίδι, φθάνουμε στη Ναύπακτο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  
2Η ΜΕΡΑ: ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για το  χωριό Τρίκορφο της Φωκίδας , χτισμένο σε μια 
όμορφη πλαγιά σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων για επίσκεψη και 
προσκύνημα στην ανδρική Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ίππωνος και 
Σεραφείμ του Σαρώφ και την γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου και 
Φανουρίου. Συνεχίζουμε  για επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι της 
Παναγίας Βαρνάκοβας. Πρόκειται για το πέμπτο αρχαιότερο μοναστήρι της 
πατρίδας μας που αναγέρθηκε το 1077 σε ένα μέρος που η ψυχή γαληνεύει. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία με το ατίθασο φυσικό 
περιβάλλον, τα πανύψηλα βουνά ελάτης, μαύρης πεύκης και καστανιάς και τα 
χωριά Τερψιθέα, Ελατού, Άνω Χώρα. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και 
φαγητό. Επιστροφή στη Ναύπακτο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
3Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΘΕΡΜΟ-ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας 
Περνώντας από τη γέφυρα Μπανιά φτάνουμε στο Θέρμο. Πανέμορφο 
οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού, περιοχή απαράμιλλης φυσικής 
ομορφιάς, τοξωτά γεφύρια, νερόμυλοι, σπάνια δείγματα μακρόχρονης ιστορίας.  
Επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού και στο 
κρυφό σχολείο της μονής Αγίας Παρασκευής. Θα επισκεφθούμε το νέο 
αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου. Γεύμα εξ ιδίων και το απόγευμα  καφέ στο 
Πετροχώρι με θέα την λίμνη Τριχωνίδα. Επιστροφή στη Ναύπακτο. Χρόνος 
ελεύθερος.  Διανυκτέρευση.  
4Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό. Αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι, όπου θα επισκεφθούμε το 
πάρκο των ηρώων και  το παλιό Δημαρχείο όπου στεγάζεται η πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για το Ελληνικό. Επίσκεψη στο μουσείο σύγχρονης τέχνης 
«Θεόδωρος Παπαγιάννης» και επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Τσούκας. Αναχώρηση για Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη 
συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Κάνοντας μια σύντομη στάση, 
φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι 
μας. 



 
 

Το κόστος τις εκδρομής ανέρχεται στα 160€ κατά άτομο ΜΕ πρωϊνό. 
 
Περιλαμβάνει: 

● Τις μεταφορές με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας 

● Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NAFS 4* στη Ναύπακτο  
● Πρωινό 

● Ξεναγήσεις –περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

● Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

● Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Ποτά, επιπλέον γεύματα , εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, και 
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

● Αν ο ταξιδιώτης ακυρώσει την εκδρομή 15 μέρες πριν την 
αναχώρηση του ταξιδιού θα  παρακρατείτε η προκαταβολή. 

● Αν η ακύρωση γίνει μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση του 
ταξιδιού δεν ακυρώνεται και δεν επιστρέφονται χρήματα . 


