
Διήμερη Επιδοτούμενη Οδική Εκδρομή 
 

Αναψυχής και Γνωριμίας για το Second Generation (S.G.) 
 

Στα πανέμορφα Καλάβρυτα 
 

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου έως Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018 
 

 
 

 

 

1η ημέρα: Σάββατο 17/11 

Αθήνα – Καλάβρυτα 
 

08:00  Συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγγος. 

 

08:15  Αναχώρηση από Αθήνα για Καλάβρυτα.  

 

10:30 Στάση για καφέ στην παραλία του Διακοπτού. 

 

12:30 Συνεχίζουμε από το Διακοπτό για τα Καλάβρυτα. Προαιρετικά, όσοι το 

επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν να  επιβιβαστούν στον Οδοντωντό, για μια 

μαγευτική διαδρομή μέχρι τα Καλάβρυτα (κόστος οδοντωτού 7,10€).  

 

14:15        Άφιξη στον προορισμό μας. Επίσκεψη στην πόλη και προαιρετικό γεύμα. 
 

15:30   Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, “ALL SEASONS” (3 αστέρων) και 

ξεκούραση. 

 

Απόγευμα  Ελεύθερος χρόνος. 

 

19.00 Συνάντηση Second Generation Club και ενημέρωση των Μελών για τις 

τρέχουσες δράσεις του Συνδέσμου. 

 

21:30 Δείπνο και διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα προσφορά του Συνδέσμου.  

 

2η ημέρα: Κυριακή 18/11 

Καλάβρυτα – Αγία Λαύρα 
 

08:00-10:30 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.  

 



11:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη και όμορφη βόλτα στην ιστορική 

Μονή της Αγίας Λαύρας, μια από τις αρχαιότερες μονές του ελληνικού 

χώρου όπου σύμφωνα με το θρύλο ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση. Στη 

συνέχεια, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το Σπήλαιο των 

Λιμνών, ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης και μοναδικό αξιοθέατο στον 

κόσμο καθώς στο εσωτερικό του φιλοξενεί 13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές 

λίμνες (κόστος εισόδου σε Σπήλαιο 7,00€). 

 

15.00 Προαιρετικό γεύμα ή καφές. 

 

17.30 Αναχώρηση για επιστροφή με ενδιάμεση στάση. 

 

21.00 Άφιξη στην Αθήνα. 

 

 

Τιμές      Κατ΄ άτομο 

Μονόκλινο        80,00€ 

Δίκλινο        55,00€ 

Τρίκλινο        50,00€ 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Μεταφορά με πούλμαν Αθήνα-Καλάβρυτα με επιστροφή. 

 Διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο ALL SEASONS (3 αστέρων). 

 Πρωινό Κυριακής σε μπουφέ στο ξενοδοχείο 

 Δείπνο Σαββάτου, προσφορά του Συνδέσμου. 

 

Προθεσμία Δηλώσεων συμμετοχής και εξόφληση συνολικού ποσού: 

Το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  

Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την 

κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της 

προθεσμίας. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία του 

Συνδέσμου. Τηλ.: 210-3830752 και 801222-7777, Υπεύθυνος κος Μαλλιάρης Κώστας.  

 

Λογαριασμοί τραπέζης: Alpha bank 415 00 2002002208 

(IBAN GR90 0140 4150 4150 0200 2002 208) 

(Ονομαστική κατάθεση) 


