
 

                                                              

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ 
4 Μέρες 

 
Αναχώρηση: 08/03 

 

Η Αράχωβα είναι χτισμένη σε μία πλαγιά του Παρνασσού σε υψόμετρο 960μ και 
είναι ο μοναδικός προορισμός που συνδυάζει τα σπόρ, με την νυχτερινή ζωή. 

 Απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. 

Στην Αράχωβα, βουνό και θάλασσα γίνονται ένα!  

 

 

 

 

                                                            

http://onparnassos.gr/el/location/araxova


 

                                                              

 

 

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Αράχωβα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, 
παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και άμεση αναχώρηση για την όμορφη 
και γραφική Αράχοβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση δωματίων και 
διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: Αράχωβα - Παρνασσός  
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού 
με τις 19 πίστες, τις 7 χιονοδρομικές διαδρομές, και τις 3 μίνι πίστες για 
αρχάριους. Εδώ μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα από το τζάκι σε 
ένα από τα γραφικά παραδοσιακά μαγαζάκια. Συνεχίζουμε για τo χωριό στην 
Πάνω Αγόριανη για προαιρετικό φαγητό, σε ένα από τα πολλά ταβερνάκια της 
γραφικής πλατείας με τα πλατάνια. Περνώντας το δρόμο της επιστροφής θα 
σταματήσουμε για καφέ στο Λιβάδι. 

3η Μέρα: Αράχωβα 
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για να κάνετε τις βόλτες σας στα γραφικά σοκάκια, να 
απολαύσετε τον καφέ σας στα παραδοσιακά καφέ ή να κάνετε τα ψώνια σας από 
τα μικρά τουριστικά μαγαζάκια. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον πύργο με 
το Ρολόι χτισμένο σε απόκρημνο βράχο (σήμα κατατεθέν της κωμόπολης), όπου 
δίπλα από τον βράχο βρίσκεται ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου καθώς 
και το παλιό Δημοτικό Σχολείο, ένα νεοκλασικό κτίριο που σήμερα λειτουργεί ως 
Λαογραφικό Μουσείο. Το βράδυ απολαύστε το φαγητό σας σε μία από τις πολλές 
ταβέρνες. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Αράχωβα - Αθήνα - Λάρνακα  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Καθ οδόν θα κάνουμε στάση για 
προσκύνημα στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά που βρίσκεται σε γραφική πλαγιά 
του Ελικώνα σε τοποθεσία όπου βρισκόταν άλλοτε ο ναός της Στειρίτιδας 
Δήμητρας και ο οποίος περιβάλλεται από οροπέδιο που καλύπτεται από ελαιώνα 
και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της αναχώρησης μας. Στην συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής στη 
Λάρνακα. 

 

 

 

                                          



 

                                                              

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα με Blue Air. 

• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Διαμονή για τρία βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ 

• Συνοδός/αρχηγός του τοπικού μας γραφείου. 

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου. 

• 1 αποσκευή 32kg και 1 χειραποσκευή 10kg. 

• Φαγητό και ποτό στην πτήση. 

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.. 

• Εισιτήρια εισόδων. 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Domotel Anemolia Mountain Resort 4* €547 €699 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Αθήνα  07.30 – 09.15 

Αθήνα – Λάρνακα  20.45 – 22.30 
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