
 

 
 

Γιάρκεια: 3 ημέρες  
Ανατφρήζεις: 28/10 

 

Απο Το  Γρσοδαζος  Της  Φολοης 

  Σηην  Αρταια  Ολσμπια   Και Τη  Χριζηιανοσπολη 
 

Σπήιαην Θαςηαο – Ιακπεηα – Αξραία Οιπκπία – Βπηίλα  

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
1η μέρα: Αθήνα – Σπήλαιο Καυια – Λαμπεια – Αρταία Ολσμπία  

Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί θαη κε ελδηάκεζε ζηάζε ζπλερίδνπκε  γηα  Θαςηα. Δπίζθεςε  ηνπ  
νκώλπκνπ   ζπειαίνπ,  πνπ  μερσξίδεη γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ,  κε  ηνλ 
πινύζην  εζσηεξηθό  θπζηθό  δηάθνζκν,  από πνιύρξσκνπο ζηαιαγκίηεο θαη ζηαιαθηίηεο πνπ  
εληππσζηάδνπλ ηνλ επηζθέπηε.  Ακέζσο  κεηά  από  ηα  Τξηπνηακα, θζάλνπκε  ζηε Ιακπεηα, 
νξεηλό θαη θαηαπξάζηλν ρσξηό ηνπ λνκνύ Ζιείαο ζε πςόκεηξν 800 κέηξσλ,  ζηάζε,  γεύκα  
πξναηξεηηθά. Ιίγν  αξγόηεξα  κηα  πνιύ  όκνξθε δηαδξνκή  κε ζέα ην εληππσζηαθό 

δξπόδαζνο ηεο Φνινεο πνπ καο νδεγεί ζηελ Αξραία Οιπκπία. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, 
ηαθηνπνίεζε, ρξόλνο  ειεύζεξνο,  δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
2η μέρα: Λιμνη Καιθα – Κσπαριζζία – Χριζηιανούπολη – Ιερό Ναό 
Μεηαμορθώζεφς – Μαραθούπολη – Αρταία Ολσμπία  
Πξσηλό,  ειεύζεξε  επίζθεςε  ηνπ αξραηνινγηθνύ  ρώξνπ  θαη αλαρώξεζε  γηα  ηε  Ιηκλε  
Θαηθα,  βξίζθεηαη δίπια ζηελ Θάιαζζα,  έρεη ηακαηηθά λεξά θαη  απέρεη πέληε  ρηιηόκεηξα  

από  ηε  Εαράξσ. Θαιύπηεη επηθάλεηα 1500 ζηξεκκάησλ  θαη κέζα ζηελ ιίκλε ππάξρεη θαη 
ην λεζάθη ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ζηηο όρζεο ηεο ε ινπηξόπνιε Θατάθα.  Απνηειεί ηνλ 

δεύηεξν  πην ζπνπδαίν πδξνβηόηνπν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνύ Ζιείαο κεηά ην 
νηθνζύζηεκα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ πγξνηόπσλ Θνηπρίνπ Σηξνθπιηάο. Ζ  δηαδξνκή  καο  
ζπλερίδεηαη  γηα   ηελ  Θππαξηζζία,   ηελ  ηξίηε  ζε  πιεζπζκό  πόιε  ηεο  Κεζζελίαο,  
ρηηζκέλε  ακθηζεαηξηθά  ζηνπο  πξόπνδεο  ηνπ  όξνπο  Αηγάιεσ  όπνπ ζα έρνπκε θαη κηθξή 
ζηάζε - επίζθεςε. Ακέζσο  κεηά  ζα  γλσξίζνπκε  ηε  Χξηζηηαλνύπνιε , έλα  κηθξό  ρσξηό  

ζηε  δπηηθή  πιαγηά  ηνπ  όξνπο  Αηγάιεσ, πνπ  θηινμελεί  ηνλ  Ηεξό Λαό Τεο  
Κεηακνξθώζεσο Τνπ Σσηήξνο, έλα  Βπδαληηλό  κλεκείν  ηνπ  11νπ  αηώλα, πνπ  ε  ιατθή  
παξάδνζε  ην  νλνκάδεη  «Αγία  Σνθία Τεο Πεινπνλλήζνπ». Τν κεζεκέξη  θαηαιήγνπκε  ζηε  
Καξαζνύπνιε. Δπηζηξνθή  αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο, ρξόλνο ειεύζεξνο, 
δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέρα: Αρταία Ολσμπία – Βσηίνα – Σπαθοβούνι – Αθήνα  
Πξσηλό  θαη  αλαρώξεζε γηα Αζήλα,  κε  ηελ  θαηαπξάζηλε  δηαδξνκή καο λα  πεξλά  από  
ηα  Ιαγθάδηα θαη  λα  θζάλεη  ζηελ νξεηλή  Βπηίλα, όπνπ  ζα  έρνπκε  ζηάζε  θαη  γεύκα 
πξναηξεηηθά.  Κε  ηελ  ηειεπηαία  καο  ζηάζε  ζην  Σπαζνβνύλη,  θζάλνπκε  ην  βξάδπ  
ζηελ  Αζήλα. 
 
 

 
Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 

 
 
 
 
 
 

 

Ανατ. 2κλινο  
3ο άηομο παιδί 
7 έφς 12εηών 

Δπιβάρσνζη 
μονοκλινοσ 

28/10 
 3ημ. 

145€ 125€ +45€ 



 
 
 
 
Περιλαμβάνονηαι: 

 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Olympia Palace 4*, ζηελ Αξραία Οιπκπία 
 Πξσηλό θαη δείπλν θαζεκεξηλά  
 Κεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν  

 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Φόξνο Γηακνλήο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
 
Γεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Φηινδσξήκαηα 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Φαγεηά & πνηά εθηόο ηεο εκηδηαηξνθήο 

 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 
 
 

 
Σημείφζη: 
 

 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Ζ ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ Σπκκεηνρήο  
 

 


