
 

 

 
 
 

4ημερη οδική  εκδρομή 

Ναύπακτος-Ιτέα-Ορεινή Ναυπακτία- Καρναβάλι Πάτρας-
Αλευρομουτζουρώματα Γαλαξίδι 

 
Αναχώρηση : 24/02 από Θεσσαλονίκη  
  

1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Μεταλλευτικό Πάρκο – Ιτέα - Ναύπακτος 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:30 και μέσω Κατερίνης , Λάρισας θα συνεχίσουμε 
για το μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. Στο Μεταλλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά 
Πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα 
κοιτάσματα του βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσουμε την 
ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της 
Γκιώνας. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την όμορφη Ιτέα και θα καταλήξουμε στη Ναύπακτο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας   και  ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα : Ναύπακτος -  Ορεινή Ναυπακτία  
Πρωινό και γνωριμία με τη Ναύπακτο. θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο 
Μπότσαρη,  το κυκλικό λιμανάκι, τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο θα 
απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία διασχίζοντας γραφικά 
χωριά εκπληκτικής ομορφιάς. Περνώντας την Τερψιθέα, ορεινό χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, θα 
φθάσουμε στην Ελατού η οποία είναι ακόμα ένα ορεινό Ρουμελιώτικο χωριό της ορεινής Αιτωλίας. Έπειτα 
συναντάμε την Άνω Χώρα, η οποία είναι το σημείο αναφοράς της ορεινής Ναυπακτίας. Χρόνος ελεύθερος 
για περίπατο και φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής και το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση . Διανυκτέρευση 
 

 3η ημέρα:  Ναύπακτος  -   Πάτρα  - Ναύπακτος 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε  για την Πάτρα όπου θα προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ανδρέα και θα παρακολουθήσουμε το φημισμένο Πατρινό Καρναβάλι με ιστορία 180 ετών. Η μέρα 
είναι αφιερωμένη στην πόλη που σήμερα έχει την τιμητική της. Θα παρακολουθήσουμε το πιο 
φαντασμαγορικό και δημοφιλές καρναβάλι επί σειρά ετών της χώρας μας. Στους δρόμους έχουν 
ξεχυθεί χιλιάδες μασκαρεμένοι χορευτές που λικνίζονται με τη δυνατή μουσική και το μεσημέρι το 
κέφι κορυφώνεται με την παρέλαση που μαζί με τη βασίλισσα περνούν και τα εντυπωσιακά, 
επίκαιρα σατυρικά άρματα.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα  Ναύπακτος  -  Γαλαξίδι  -   Θεσσαλονίκη 
Μετά  το  πρωινό μας  αναχωρούμε για  το  όμορφο  Γαλαξίδι  όπου θα παρακολουθήσουμε το  
έθιμο το έθιμο του Αλευρομουτζουρώτος   το οποίο έχει τις ρίζες του στα βάθη των αιώνων, 
πιθανότατα στη Βυζαντινή εποχή, περίοδο κατά την οποία οι παλιάτσοι των ιπποδρόμων έβαφαν 
τα πρόσωπά τους. Από το 1840 και μετά, η περίοδος των Αποκριών και ιδιαίτερα η Καθαρά 
Δευτέρα συνιστούσαν ιδιότυπες εθιμικές εορτές για τη ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου. Ήταν ώρα 
για γλέντι και ξεφάντωμα. Από την αρχή του Τριωδίου, σχεδόν καθημερινά, άναβε και μια φωτιά 
στις γειτονιές. Σε πολλά καφενεία της πόλης έπαιζαν τα όργανα στις γειτονιές με αποκορύφωμα  
 



 

 

 
 
 
του γλεντιού τα Γαλαξιδιώτικα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας, όπου στο λιμάνι του Γαλαξιδίου 
ξεκινούσε ο αλευροπόλεμος, το διαβόητο Αλευρομουτζούρωμα. Στην αρχή συμμετείχαν μόνο οι  
άντρες και αργότερα οι γυναίκες. Όσοι επισκέπτες δεν ήθελαν να αλευρωθούν έπρεπε να έχουν 
οπωσδήποτε μια μουτζούρα ή ένα σταυρό στο μέτωπο από βερνίκι παπουτσιών, όσοι δεν το 
δέχονταν, γίνονταν «θύματα» των επίδοξων μουτζουρωμένων. Ακόμη και σήμερα, το έθιμο του 
Αλευρομουτζουρώματος παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες 
επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, που συμμετέχουν ενεργά με κέφι και χαρά! Θα μπορέσουμε 
λοιπόν να συμμετέχουμε σε αυτό το ιδιαίτερο έθιμο! Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε 
τη βόλτα μας στην πόλη και τα στενά σοκάκια θαυμάζοντας τα παραδοσιακά σπίτια με την την 
σπάνια αρχιτεκτονική τους. Κάποια από τα διατηρητέα αρχοντικά είναι το κτίριο του Τσαλαγγύρα 
όπου στεγάζεται το Δημαρχείο, το κτίριο Αγγελή όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο καθώς 
και το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο του Γαλαξιδίου, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο του 1860-
1870. Φυσικά, θα απολαύσουμε το γεύμα μας και τον καφέ μας στις παραδοσιακές ταβέρνες 
καθώς και στα cafés και ζαχαροπλαστεία της περιοχής. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 
επιστροφή στη πόλη μας το βράδυ. Άφιξη  στην Θεσσαλονίκη και τέλος  εκδρομής. 
 

Τιμή κατ΄άτομο  σε  δίκλινο  δωμάτιο: 259 ευρώ 
Διαφορά μονόκλινου 80  ευρώ   
 

ΠΕΡΙΛΑΛΒΑΝΟΝΤΑΙ 
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν για όλη την διαδρομή 

• Τρεις   διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στη   Ναύπακτο  με πρωινό 

• Αρχηγός – συνοδός  του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια  αστικής  και  επαγγελματικής  ευθύνης 

 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• είσοδοι  σε  μουσεία ,αξιοθέατα  και ότι  αναφέρεται  ως προαιρετικό 

• φόρος διαμονής ξενοδοχείου 

• ότι δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο   
 

 


