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ΠΑΤΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ          XRAKT3 
8 Μέρες 

 
Αναχωρήσεις:  8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της BLUE AIR  
Λάρνακα – Πρέβεζα    ΟΒ9171  07:05 – 09:30 
Πρέβεζα – Λάρνακα    ΟΒ9170  10:15 – 12:15 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΑΚΤΙΟ–ΒΟΝΙΤΣΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΑΤΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το Άκτιο. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση. Πρώτη στάση θα κάνουμε στην Βόνιτσα και μέσω της Ιονίας οδού θα 
κατευθυνθούμε προς την Ναύπακτο με το βενετσιάνικο λιμανάκι της. Ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα κάτω από την σκιά των πλατάνων και με θέα τη θάλασσα που την κυκλώνουν τα ενετικά 
τείχη. Μετά θα ανηφορίσουμε προς το Κάστρο που είναι ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα 
παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Η θέα από την κορυφή του λόφου προς 
τη θάλασσα όπου υψώνεται η εντυπωσιακή καλωδιακή γέφυρα του Ρίου είναι μοναδική. 
Συνεχίζουμε για Πάτρα, άφιξη στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και 
χρόνος ελεύθερος.  
 
2η μέρα: ΠΑΤΡΑ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε περιήγηση της Πάτρας και επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου 
Ανδρέα. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στην πλούσια αγορά της Πάτρας.  
 
3η μέρα: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Διακοφτό όπου θα πάρουμε τον οδοντωτό για μια 
μοναδική διαδρομή μέχρι την πανέμορφη πόλη των Καλαβρύτων. Ένας τόπος σταθμός στην 
ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Άφιξη, αποβίβαση από το τρένο και χρόνος για επίσκεψη στο 
μουσείο. Συνεχίζουμε με το λεωφορείο μας για τον χώρο εκτέλεσης και για την Αγία Λαύρα. 
Ανηφορίζουμε προς το Μέγα Σπήλαιο, χτισμένo σε ένα εντυπωσιακό τοπίο στην είσοδο μιας 
φυσικής σπηλιάς σε ύψος 924 μέτρων και επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Κατά την 
επιστροφή μας στην Πάτρα θα σταματήσουμε στο Αίγιο για καφέ και επίσκεψη στην μονή της 
Παναγίας Τρυπητής.  
 
4η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΑΛΟΥΚΙ 
Πρόγευμα και αναχώρηση νότια προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, εδώ που 
γεννήθηκαν τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας, εδώ που οι 
αθλητές αγωνίζονταν για έπαθλο ένα στεφάνι αγριελιάς και που οι πόλεις κράτη 
πραγματοποιούσαν εκεχειρία πολέμου από το 776 π.χ. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και 
στο μουσείο. Χρόνος ελεύθερος και η διαδρομή μας συνεχίζεται για το Παλούκι, παραθαλάσσιο 
χωριό κοντά στην Αμαλιάδα για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. 
 
5η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΤΟΥΡΛΙΔΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Πάτρα με κατεύθυνση προς το Μεσολόγγι. Περιήγηση στην 
πόλη των ελεύθερων πολιορκημένων, θα δούμε τα αρχαία τείχη, την πύλη της ηρωικής εξόδου, 
το πάρκο των ηρώων και το σπίτι του Κωστή Παλαμά, συνεχίζουμε για την Τουρλίδα, στη 
λιμνοθάλασσα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.  Επόμενη στάση θα κάνουμε στην Αμφιλοχία 
και άφιξη στην Πρέβεζα νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση. 



 
6η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ  
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στα δρομάκια της Πρέβεζας για να δούμε το σπίτι όπου 
έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, την Μητρόπολη του Αγίου Χαραλάμπους με το ιστορικό ενετικό 
πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν Παζάρ και την Κεντρική αγορά της πόλης. Χρόνος 
ελεύθερος στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα κάνουμε την βόλτα μας στο καταπράσινο νησί της 
Λευκάδας, που ενώνεται με την ηπειρωτική Ελλάδα με μικρή γέφυρα. Θα επισκεφτούμε την 
Μονή Φανερωμένης και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ. 
 
 
7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΠΑΡΓΑ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια μοναδική εκδρομή αφιερωμένη στον ποταμό Αχέροντα. Πρώτα 
θα επισκεφτούμε τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, για να απολαύσουμε μια ξεχωριστή 
βαρκάδα στα υδάτινα μονοπάτια του μυθικού ποταμού. Συνεχίζουμε για την περιοχή Γλυκή 
όπου βρίσκονται οι πηγές του ποταμού Αχέροντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε 
μοναδικές στιγμές περπατώντας στο κατάφυτο μονοπάτι. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα κάτω από 
τα πλατάνια. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την μαγευτική Πάργα. Περπατείστε στα στενά 
δρομάκια που οδηγούν στο κάστρο και απολαύστε μια μοναδική θέα προς τον γραφικό κόλπο με 
το πανέμορφο νησάκι της Παναγίας. Επιστροφή στην Πρέβεζα. Διανυκτέρευση.  
 
8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΚΤΙΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά  πρόγευμα αφήνουμε πίσω μας αυτό το πανέμορφο σκηνικό και κατευθυνόμαστε προς το 
αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση προς Λάρνακα. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Άκτιο -Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων. 
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
● Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 3 sup*.  
● Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
● Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτό – Καλάβρυτα. 
● Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα. 
● Επαγγελματίας ξεναγός στην Αρχαία Ολυμπία. 
● Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 
● Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

8/7, 15/7  €679 €855 €509 

22/7, 29/7, 19/8 €699 €875 €529 

5/8, 12/8 €729 €895 €549 

  


