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Πάτρα | Απόκριες 
Πατρινό καρναβάλι για πάντα! 

4 ημέρες οδικώς από Θεσσαλονίκη 
Εγγυημένη αναχώρηση για: 24/02/23  

 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη | Γαλαξίδι | Ναύπακτος | Πάτρα 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί 
στο Γαλαξίδι, μία από τις γραφικότερες πόλεις της χώρας μας, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Ο 
κεντρικός δρόμος οδηγεί στην πλατεία Ν. Μάμμα και στη συνέχεια κατηφορίζει στο κυρίως λιμάνι. 
Το Γαλαξίδι έχει δύο δύο φυσικά λιμάνια, την Αγορά και το Χηρόλακα. Καϊκια “δένουν” στο μώλο 
όλο τον χρόνο και δεκάδες μικρά ιστιοφόρα αγκυροβολούν στην περιοχή τα καλοκαίρια.  Στενά 
σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με 
φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες 
βοτσαλωτές αυλές. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό τη Πάτρα 
διασχίζοντας την εντυπωσιακή γέφυρα που ενώνει το Αντίρριο με το Ρίο. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Πάτρα Περιήγηση πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη όπου η διασκέδαση, η ιστορία 
και ο πολιτισμός δημιουργούν  έναν υπέροχο προορισμό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από 
την οδό Αγίου Νικολάου, τον πιο φημισμένο δρόμο της Πάτρας, που ξεκινά από την Άνω Πόλη και 
καταλήγει στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου. Τα 192 σκαλιά της οδού αποτελούν <<σύνορο>> του 
σύγχρονου κέντρου με την παλιά πόλη, η οποία είναι χτισμένη περιμετρικά του Κάστρου. Θα 
περιδιαβούμε σοκάκια με τα εντυπωσιακά νεοκλασικά και τις παλιές αρχοντικές εξοχικές βίλες με 
τις χρωματιστές προσόψεις. Σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι επίσης ο ναός του Αγίου Ανδρέα 
στην ομώνυμη παραλιακή οδό, ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με μοναδικές 
αγιογραφίες. Ο κεντρικός τρούλος του ύψους 46 μ. διακρίνεται ακόμα και από το λιμάνι! Η Πάτρα 
φημίζεται επίσης και για τις πλατείες της που σφύζουν από ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το 
βράδυ εδώ χτυπά ο παλμός της νυχτερινής διασκέδασης! Κάντε μια βόλτα λοιπόν στην πλατεία 
Γεωργίου Α΄, στην πλατεία Όλγας ή στα Ψηλά Αλώνια, θαυμάστε τα νεοκλασικά τους κτήρια ή 
ξεκουραστείτε σε ένα από τα αμέτρητα καφέ, ουζερί και εστιατόρια! 
 

3η ημέρα: Πατρινό καρναβάλι για πάντα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στο πιο ξακουστό καρναβάλι της 
Ελλάδος. Το Πατρινό καρναβάλι αποτελεί τόσο τη μεγαλύτερη όσο και την παλιότερη αποκριάτικη 
εκδήλωση στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στο κόσμο όσον αφορά τη συμμετοχή των 
καρναβαλιστών και την ιστορία του. Μετρά 193 χρόνια ιστορίας. Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι 
ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, παρελάσεις, 
κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 
Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
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της Αποκριάς με την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη 
φαντασμαγορική μεγάλη παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της Κυριακής και τέλος το 
τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο μώλο της Αγίου Νικολάου στο βόρειο λιμάνι της 
Πάτρας. Χαρακτηριστικές αρχές του είναι ο αυθορμητισμός, ο αυτοσχεδιασμός, η πηγαία έμπνευση 
και ο εθελοντισμός. Αφεθείτε λοιπόν στο πνεύμα της πόλης και διασκεδάστε με την ψυχή σας. 
 

4η ημέρα: Πάτρα | Βόλος | Θεσσαλονίκη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τον δρόμο της επιστροφής. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα 
είναι στη πανέμορφη πόλη του Βόλου όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτες και φαγητό. Το 
απόγευμα θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Τιμοκατάλογος 
 

Αναχώρηση 
Ξενοδοχείο 
Τοποθεσία 

Διατροφή 
Τιµή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο 

Τιµή 
παιδιού 
εως 12 
ετών 

Τιµή σε 
µονόκλινο 

24/02 Mediterranee 3* Πρωϊνό 335 € 199 € 549 € 

 

 

 

 

  
Σημειώσεις: 

• Εξοπλιστείτε με άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί σας περιμένει αρκετός χορός. 
• Εξασφαλίστε νωρίς τη θέση θέασης στη παρέλαση των αρμάτων. 
• Γίνετε μέρος ενός από τα πολυάριθμα πάρτι της πόλης. 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Εξασφαλισμένα δωμάτια σε ειδικές τιμές group μέσα στην πόλη της Πάτρας. 
• Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορείο 
• Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία & θεάματα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο 
• Οι δημοτικοί φόροι διαμονής 
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