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ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΤΝ  ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΝΑΔΕΛΦΟΙ                                                                                                                              
 
Ακινα  27.5.2015 

Αρ. Ρρωτ.  772 

                                                  ΠΡΟ   
                   ΤΛΛΟΓΟΤ – ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Τ.  
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΠΡΟΟΧΗ : Η ΔΙΟΡΘΩΗ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βϋ 

 
          Το Ρολιτιςτικό Τμιμα τθσ Ρ.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. ςτα πλαίςια ςυναντιςεων ςυναδζλφων, 
προγραμματίηει τον Ιοφνιο θμεριςια εκδρομι ςτα ΚΑΛΑΒΥΤΑ. 
         Η εκδρομι προγραμματίςτθκε για το άββατο 13 Ιουνίου 2015. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

      Μετά τθν επικυμία πολλϊν ςυναδζλφων να ςυνδυάςουν τθν εκδρομι με τθν πεηοπορία, το 
πρόγραμμα διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ :  

 
Α.   ΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ – ΟΔΟΝΣΩΣΟ – ΔΙΑΚΟΦΣΟ ( ΠΟΤΛΜΑΝ  1 ) 

 υγκζντρωςθ 7.30 π.μ. ςτθν οδό Μαυροματαίων ςτθν είςοδο του Πεδίου Άρεωσ. 

 Αναχϊρθςθ    8.00 π.μ.  (αυςτθρά) με κατεφκυνςθ  τα « ΣΡΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ»  και  ενδιάμεςθ 
ολιγόλεπτθ ςτάςθ για καφζ. 

 Άφιξθ ςτα « ΣΡΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ» περίπου 11.30 π.μ.  

 Ξενάγθςθ  ςτα ΣΡΗΛΑΙΑ. 

 Μετά τθν ξενάγθςθ κατευκυνόμαςτε προσ τα Καλάβρυτα με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτο λόφο του 
Καππι και επίςκεψθ ςτον «Τόπο τθσ κυςίασ». 

 Άφιξθ ςτα Καλάβρυτα περίπου 2.30 μ.μ. όπου κα γευματίςουμε. 

 4.40 μ.μ. επιβιβαηόμαςτε ςτον οδοντωτό με κατεφκυνςθ το Διακοφτό. 

 Από το Διακοφτό επιβιβαηόμαςτε ςτα ποφλμαν και επιςτρζφουμε Ακινα με ενδιάμεςθ 
ολιγόλεπτθ ςτάςθ για καφζ.  
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Β.  ΜΕΓΑ ΠΗΛΑΙΟ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΑ ΛΑΤΡΑ -ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ - ΟΔΟΝΣΩΣΟ 
ΔΙΑΚΟΦΣΟ   ( ΠΟΤΛΜΑΝ  2 ) 
 
 

 υγκζντρωςθ 7.30 π.μ. ςτθν οδό Μαυροματαίων ςτθν είςοδο του Πεδίου Άρεωσ. 

 Αναχϊρθςθ    8.00 π.μ.  (αυςτθρά) με κατεφκυνςθ τθ Κάτω Ζαχλωροφ και ενδιάμεςθ 
ολιγόλεπτθ ςτάςθ για καφζ. 

 Άφιξθ ςτθ Κάτω Ζαχλωροφ.    

 Από τθν Κάτω Ζαχλωροφ πεηοπορία μζχρι το Μζγα Σπιλαιο (Διαδρομι περίπου 45 λεπτϊν). 

 Επίςκεψθ ςτο Μζγα Σπιλαιο και ςτθν Ιερά Μονι Αγίασ Λαφρασ. 

 Από τθν Ιερά Μονι Αγίασ Λαφρασ αναχϊρθςθ για Καλάβρυτα 

 Στα Καλάβρυτα   κα γευματίςουμε.  

 4.40 μ.μ. επιβιβαηόμαςτε ςτον οδοντωτό με κατεφκυνςθ το Διακοφτό. 

 Από το Διακοφτό επιβιβαηόμαςτε ςτα ποφλμαν και επιςτρζφουμε Ακινα με ενδιάμεςθ 
ολιγόλεπτθ ςτάςθ για καφζ.  

 
 

Παρατθριςεισ  
 Σιμι ςυμμετοχισ  ςτθν εκδρομι  11,00 € κατ’ άτομο  

Ρεριλαμβάνει : μεταφορζσ, μετακινιςεισ με το ποφλμαν ςφμφωνα με το πρόγραμμα)  
 Σιμι γεφματοσ 12,00 € κατ’ άτομο (πλιρεσ γεφμα) 

Το γεφμα κα γίνει ςτθν ταβζρνα « Η ΑΥΛΗ » ςτα Καλάβρυτα και περιλαμβάνει ορεκτικό, 
ςαλάτα, κυρίωσ πιάτο,  και γλυκό, (δεν περιλαμβάνει ποτά και αναψυκτικά)  

 Σιμι ειςιτθρίου ςτα πιλαια των Λιμνϊν 7,00 € κατ’ άτομο (τιμι για ομαδικό 
ειςιτιριο). 

 Σιμι οδοντωτοφ 9,50 € κατϋάτομο. 
 Η επιλογι τθσ πεηοπορίασ γίνεται με ευκφνθ του ίδιου του ςυναδζλφου. 
 Όποιοσ επικυμεί μπορεί να επιςκεφτεί ςτθν πόλθ των Καλαβρφτων 

α.  Το Δθμοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ 
β.   Το Αρχοντικό τθσ Ραλαιολογίνασ 

 
 

 

 Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ που 
ακολουκεί και να τθ ςτείλουν με FAX ( 210 3638782 ) το αργότερο μζχρι 5 Ιουνίου 2015. 

 
 

 Επειδι υπάρχει περιοριςμόσ ςτισ ςυμμετοχζσ, κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ υποβολισ 
των αιτιςεων. 

 
 

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

         
                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
  

                             ΠΑΝΣΑΖΗ ΕΤΜΟΡΦΙΑ                                                               ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΔΑΝΑΗ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 
13.5.2015 

 
ΕΠΩΝΤΜΟ           :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ONOMA               :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΠΗΡΕΙΑ            :  ………………………………………ΚΛΑΔΟ …………………………………………………………………………………………………….. 
ΣΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΤ  :  ……………………………………..  FAX : …………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΗΛ. ΠΙΣΙΟΤ      :  ……………………………………… KINHTO  :…………………………………………………………………………………………………… 
E-MAIL                 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(Διαγράψτε ι ςυμπλθρϊςτε ανάλογα) 

 
 Επικυμϊ τθν κράτθςθ  ………………. (αρικμόσ κζςεων) ςυμπεριλαμβανομζνου εμοφ, 

για τθ ςυμμετοχι ςτθν εκδρομι.  
 (θμειϊςτε   «ΝΑΙ»  δίπλα ςτο πρόγραμμα που επικυμείτε) 

Πρόγραμμα εκδρομισ Α.      
Πρόγραμμα εκδρομισ Β. 

 Επικυμϊ/Δεν επικυμϊ,  να ςυμμετζχω ςτθν πεηοπορία (αρικμόσ ατόμων…………………)  
 Επικυμϊ/Δεν επικυμϊ να ςυμμετζχω  ςτθν επίςκεψθ « ςτο ΠΗΛΑΙΟ ΣΩΝ ΛΙΜΝΩΝ » 

(αρικμόσ ατόμων…………………)  
 Επικυμϊ/Δεν επικυμϊ, να ςυμμετζχω ςτο γεφμα ςτθν ταβζρνα « ΑΤΛΗ » (αρικμόσ 

ατόμων…………………)  


