
                  
 

 

             

 

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 
 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - Ι.Μ. ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ – ΛΙΔΟΡΙΚΙ – ΙΤΕΑ 

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ CRYSTAL MOUNTAIN 4* 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ                                                  2 ΗΜΕΡΕΣ  

 

1η μέρα, Αθήνα - Ναύπακτος – Ι.Μ. Μεταμόρφωσης Σωτήρας - Ορεινή Ναυπακτία : Αναχώρηση  το πρωί με 
στάση κοντά στον Ισθμό για καφέ. Κατόπιν για την Ναύπακτο με πρώτο μας σταθμό το Μοναστήρι 
Μεταμόρφωσης Σωτήρος όπου θα έχουμε παραμονή για προσκύνημα και ξενάγηση από τους νεαρούς 
μοναχούς. Η μονή μεταξύ άλλων διαθέτει ραδιοφωνικό σταθμό, ιχθυοκαλλιέργειες, συνεδριακό κέντρο κ.α.. 
Συνεχίζουμε για την Ναύπακτο και την όμορφη παραλία Γρίμποβο με τα πολλά πλατάνια όπου θα 
παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Κατόπιν θα ξεκινήσουμε για τα όμορφα χωριά της Ορεινής 
Ναυπακτίας. Μέσα από μια ονειρεμένη διαδρομή με ελατοσκέπαστες πλαγιές, τρεχούμενα νερά και αφού 
περάσουμε τα γραφικά χωριουδάκια Λιμνίτσα, Τερψιθέα, Ελατού θα φτάσουμε στο κεφαλοχώρι της Ορεινής 
Ναυπακτίας την Άνω Χώρα. Πανέμορφο τοπίο μέσα στο πράσινο με πολλά έλατα και καστανιές. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο αλπικό ξενοδοχείο μας, Crystal Mountain 4*. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα, Μονή Βαρνάκοβας- Φράγμα Μόρνου-Ιτέα-Αθήνα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
ευχάριστες βόλτες στο ορεινό χωριό. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Μονή Βαρνάκοβας την 
δεύτερη αρχαιότερη μονή της Ελλάδος μετά το μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ., σχετική 
παραμονή. Συνεχίζουμε για την Λίμνη και το φράγμα του Μόρνου, για να φτάσουμε στο Λιδορίκι  που θα 
έχουμε στάση για καφέ. Κατόπιν από το χωριό Πεντεόρια θα φτάσουμε στην παραλιακή Ιτέα που θα έχουμε 
παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, μέσο Διστόμου και με ενδιάμεση 
στάση θα καταλήξουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από το όμορφο διήμερο 
και τα μέρη που επισκεφτήκαμε. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 85 €                                        ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +30 €  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

➢ Μεταφορές  με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
➢ Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 4* 

➢ 1 πρωινό σε μπουφέ 
➢ 1 δείπνο 

➢ Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής, Φπα  
 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Ο νέος Δημοτικός Τουριστικός φόρος  
 


