
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηση: 17.10.2019                                                                    4 Ημέρες 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
 

Γιορτή Κάστανου  

στην Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας  
Ορεινά Παραδοσιακά χωριά, τα «Κράβαρα» που χάνονται μέσα στα σύννεφα 

– Πεζοπορία σε ελατοσκέπαστες διαδρομές –  

Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας – Μονή Αμπελακιώτισσας –  

Γιορτή κάστανου και τσίπουρου με τοπικούς οργανοπαίχτες!                                                                                                               

(με διαμονή στη γραφική Άνω Χώρα) 

Super προσφορά τιμής! 

 



Η διαφορετικότητα του Versus 
 
 Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο πολυτελές Crystal Mountain Resort 3* 
 Υποδοχή με τοπικό καλωσόρισμα (λικέρ ή τσίπουρο). 
 Ιδιαίτερο πρωινό με χωριάτικο τραχανά, χωριάτικο λουκάνικο και μπουκιές τηγανόψωμου,από τα 

χέρια της κυρίας Σούλας καθώς επίσης και σπιτικές μαρμελάδες(πορτοκάλι,καρότο,κυδώνι κτλ.). 
 Το νερό που πίνουμε στο ξενοδοχείο μας έρχεται κατευθείαν από τις πηγές του βουνού! 
 Καθημερινά δείπνο στο ξενοδοχείο μας, με ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου (όπως αγριογούρουνο 

και χοιρινό με σάλτσα δαμάσκηνου, εκπληκτική καστανόσουπα, ζυμωτό ψωμί ημέρας με καρπό 
κράνα, χορτόπιτα, κόκκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και τριμμένη φέτα, επίσης όλα 
αυτά... από τα χέρια της κυρίας Σούλας! Και με απεριόριστη κατανάλωση τοπικού κρασιού 
χύμα(όχι ετικέτες) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Παρακολούθηση απόσταξης τσίπουρου μέσα στο αποστακτήριο του ξενοδοχείου μας, ειδικά για 
τους πελάτες μας! 

 Μία ώρα πεζοπορία μέσα στο ελατοσκέπαστο δάσος (μέσα από ένα καταρράκτη) καταλήγοντας 
στη συνέχεια στο κέντρο του χωριού, με επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο. Εκεί θα θαυμάσουμε 
τον αγαπημένο μας αργαλειό, την «άγνωστη» γιδοκουρεύτρα, μια vintage μπαρμπέρικη καρέκλα, 
και πολύ όμορφα τρανζίστορ και γραφομηχανές. 

 Μετά θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1846), με ένα πάλευκο ταβάνι και στη μέση του 
ναού, βρίσκεται η εικόνα του αγίου, τα μάτια του οποίου σε «ακολουθούν» όπου κι αν σταθείς 
στον χώρο! 

 Μάζεμα κάστανου /ψήσιμο και συμμετοχή στη μεγάλη υπαίθρια γιορτή με άφθονο τσίπουρο και 
γλέντι με τοπικούς οργανοπαίχτες και χορευτικούς συλλόγους, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019! 

 Επίσκεψη στο «Στέκι Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη», ένα τύπου μουσείο, με δίσκους βινυλίου και 
κασέτες, όπου ο πελάτης μόνος του, κάνει επιλογή μουσικής του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. 

 Στην πλατεία της Ανω Χώρας θα δούμε το μουσειακό είδος (πια), το λεωφορείο της γραμμής, την 
παλιά Μercedes, που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εκτελούσε το «ηρωικό» ταξίδι από τη 
Ναύπακτο για τα χωριά των Κραβάρων! Ο γνωστός μας «Καρνάβαλος»! 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα:  Πέμπτη  17/10/2019   Αθήνα – Ναύπακτος- Μονή Παναγίας 
Βαρνάκοβας - Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας 

Αναχώρηση από Αθήνα (07.00) και μέσω Ρίου-Αντίριου, με 
ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε στην παραθαλάσσια 
καστροπολιτεία της Ναυπάκτου. Σήμα κατατεθέν της 
Ναυπάκτου αποτελεί το λιμάνι της, που είναι η καρδιά της 
πόλης, και όχι άδικα. Το υπέροχο σκηνικό του λιμανιού 
ολοκληρώνει το τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης, οι 
πολύχρωμες βάρκες και τα ιστιοπλοϊκά. Στο δυτικό βραχίονα 
του λιμανιού θα δεις το άγαλμα του Ανεμογιάννη, ενός ναύτη 
που έδωσε τη ζωή του σε μια αποστολή αυτοκτονίας το 1821! 
Λίγο παραπέρα βρίσκεται και το άγαλμα του Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες, συγγραφέας του μέγιστου Δον Κιχώτη, που 

πολέμησε στη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) χάνοντας μάλιστα το αριστερό του χέρι. 
Ελεύθερο μεσημεριανό γεύμα με θέα το κάστρο της! 
Ανεβαίνουμε προς την Τερψιθέα, ορεινό χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, κατόπιν στην 
Ελατού, ένα πανέμορφο χωριουδάκι με πέτρινα σπίτια, κόκκινες κεραμιδοσκεπές, 
πέτρινα καλντερίμια και μετά στην Άνω Χώρα. Κτισμένος αμφιθεατρικά στην πλαγιά του 
Κόρακα, κάτω από τις τελευταίες κορυφές της Πίνδου, ο οικισμός είναι γνωστός 
ιστορικά και με το όνομα Μεγάλη Λομποτινά. Η Άνω Χώρα, σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, 
αποτελεί συνέχεια του φυσικού κάλλους που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στη 
διαδρομή μας και εμπλουτίζεται από καστανιές, γι’ αυτό οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν 
θεσμοθετήσει κάθε χρόνο την παραδοσιακή γιορτή του κάστανου! Εκτός από 
κεφαλοχώρι, αποτελεί και έναν αναπτυγμένο τουριστικό προορισμό. Χτισμένη κοντά 
στην πλαγιά της κορυφής «Συρτά της Παπαδιάς», έχει κι αυτή την ιστορία της: μετά την 
πτώση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, στον οικισμό που υπήρχε τότε βρήκε 
καταφύγιο η σημαντική οικογένεια του Βυζαντίου, οι Κανναβοί, από την οποία είχε 
αναδειχθεί και αυτοκράτορας. Επίσης, η Άνω Χώρα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά 
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αφού, καθώς ήταν δυσπρόσιτη για τους 
Τούρκους, αποτελούσε κέντρο διοίκησης για τους τοπικούς αρματολούς και 
οπλαρχηγούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
2η ημέρα:  Παρασκευή 18/10/2019  Άνω Χώρα-Αμπελακιώτισσα 
(Κόζιτσα) 
Πλούσιο πρωινό πρόγευμα, ξεκινάμε για να 
γνωρίσουμε και πιο πέρα από την Άνω 
Χώρα,καθώς η ορεινή Ναυπακτία δεν 
«σταματά» εδώ! Στα 900μ. υψόμετρο και με θέα 
το φαράγγι Κάκκαβου, βρίσκεται η 
Αμπελακιώτισσα! 
Εκτός από την καταπληκτική διαδρομή, τη θέα 
στο φαράγγι, και την επιβλητική 
βουνοκορφή Τσεκούρα, είναι γνωστή γιατί εδώ 
βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Αμπελακιώτισσας.  Εδώ λοιπόν το 1455, 
βρέθηκε από ποιμένες η εικόνα της Θεοτόκου, 
κρεμασμένη σ' ένα δέντρο! Ο θρύλος θέλει να 
«έρχεται» από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας με θαυματουργό τρόπο. Όταν οι Τούρκοι 
εισέβαλαν στη θεσσαλική πεδιάδα, έκαψαν το εκεί μοναστήρι και πέταξαν το εικόνισμα 
στον Πηνειό. Το 1456 με τη συνδρομή των Αμπελακιωτών θεμελιώθηκε ο ναός, ενώ το 
1469 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι μοναστικοί πυρήνες. Το μοναστήρι λόγω των 
πλούσιων εκκλησιαστικών του κειμηλίων έχει χαρακτηριστεί ως «ιερά κιβωτός της 



Ναυπακτίας»: εκτός από την εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, στη 
μονή φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια όπως ο χρυσοκέντητος σπάνιος επιτάφιος, έργο 
της φημισμένης  κεντήστρας Μαριώρας από την Κωνσταντινούπολη (1735) και η 
λάρνακα του Αγίου Πολυκάρπου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 

3η ημέρα:  Σάββατο 19/10/2019 - Γιορτή 
Κάστανου & τσίπουρου  
Πλούσιο πρωινό πρόγευμα. Χρόνος για βόλτα μέχρι 
αργά το απόγευμα, που αρχίζει  η γιορτή! 
Απολαμβάνουμε τη γιορτή του κάστανου με το 
άφθονο τσίπουρο! στην πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής! Γευθείτε, απολαύστε, ψήστε κάστανα και 
διασκεδάστε! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
 
 
4η ημέρα: Κυριακή 20/10/2019 - Επιστροφή 
στην Αθήνα 
Check out από το ξενοδοχείο μας. Σήμερα, 
παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής, με ενδιάμεσες 
στάσεις για την Αθήνα.  

 

 

 

 

 



 

Κουζίνα & Προϊόντα Ορεινής Ναυπακτίας/ 
Οι συγκλονιστικότερες γεύσεις! 

Βότανα: Ρίγανη, χαμομήλι, τσάι, αγριομάραθος .  

Ντόπιες λιχουδιές: Τράγος με φασολάκια, γίδα, τράγος και ζυγούρι κοκκινιστά 
με χυλοπίτες, καστανόσουπα. 

Επίσης τσιγαρίθρα! Είναι το κομμάτι από το λίπος και το κρέας του χοιρινού 
που μένει έπειτα από ειδική επεξεργασία και μαγείρεμα από τους ντόπιους. 

Ιδιαίτερες σπιτικές πίτες, όπως μια πολύ ιδιαίτερη τραχανόπιτα χωρίς φύλλο. 

Καρυδόπιτα, ραβανί! 

Και  
 Καθημερινά δείπνο στο ξενοδοχείο μας, με ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου 

(όπως αγριογούρουνο και χοιρινό με σάλτσα δαμάσκηνου,εκπληκτική 
καστανόσουπα, ζυμωτό ψωμί ημέρας, με καρπό κράνα, χορτόπιτα, 
κόκκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και τριμμένη φέτα, επίσης όλα 
αυτά... από τα χέρια της κυρίας Σούλας! 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή στο πολυτελές Crystal Mountain Resort 3* στη γραφική Άνω Χώρα 

Ναυπακτίας! 
• Παραδοσιακό πρωινό μπουφέ  (όπως περιγράφεται στη «Διαφορετικότητα Versus”) 
• Ημιδιατροφή καθημερινά (τα δείπνο είναι σερβιριστά με ιδιαίτερες γεύσεις και με 

απεριόριστη κατανάλωση τοπικού χύμα κρασιού (όχι ετικέτες) 
• Υποδοχή με τοπικό καλωσόρισμα (λικέρ ή τσίπουρο) 
• Εκδρομές-περιηγήσεις, ως αναφέρονται στο πρόγραμμα και στην ενότητα                         

«Διαφορετικότητα Versus” 
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, ενημερωτικό εκδρομής, sudoku 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 
• ΦΠΑ. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία 

• Προσωπικά έξοδα  

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα  

• Φόρος διαμονής* (1,5€/δωμάτιο)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                                                 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

17.10.2019 € 239 € 285  € 225 

Ζητήστε μας πληροφορίες για αναχωρήσεις μετά την γιορτή του κάστανου,  
έως και την Πρωτοχρονιά!                      (τιμές αναμένονται) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος 
φόρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του 
Ν. 4389/2016. Στις αναγραφόμενες τιμές 
των ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα 
πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη 
απευθείας στο ξενοδοχείο. 
 
Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 
2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Crystal Mountain Hotel βρίσκεται στο γραφικό χωριό της Άνω Χώρας 
στη Ορεινή Ναυπακτία, σε υψόμετρο 1.100 μ. και απέχει 52χλμ. από τη 
Ναύπακτο. Το Crystal Mountain Hotel βρίσκεται στο γραφικό χωριό της Άνω Χώρας 
στη Ορεινή Ναυπακτία, σε υψόμετρο 1.100 μ. και 52χλμ. από τη Ναύπακτο.  
Ανάμεσα σε έλατα και καστανιές, στην πλαγιά ενός βουνού «κακομαθημένου» από τη 
μητέρα Φύση εμπνευστήκαμε ένα χώρο ιδανικό για σας. Δημιουργήσαμε το ξενοδοχείο 
μας, στο γραφικό χωριό Άνω Χώρα, σε υψόμετρο 1.100 μ. και μόλις 52χλμ. από τη 
Ναύπακτο. 
Μοναδικά τοποθετημένο στο κέντρο διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως 

η μαγευτική διαδρομή στο δάσος με τα έλατα και τις καστανιές, η περιπετειώδης πεζοπορία 
στο μονοπάτι του Ηρακλή & το γεφύρι του Κάκαβου, το ονειρεμένο πικ-νικ στον Αϊ Γιάννη και οι 
αγχολυτικοί περίπατοι στη γραφική Άνω Χώρα. Χωμένο στην αγκαλιά της παρθένας ελληνικής 
φύσης, το ξενοδοχείο μας σάς υπόσχεται σπιτική φιλοξενία συνδυασμένη με ασύγκριτη 
χαλάρωση! 
 Με μία αίσθηση παιδικής ξενοιασιάς, που ξυπνάει αναμνήσεις από διακοπές «στο χωριό», εδώ 
θα ξεχάσετε το θόρυβο της πόλης και το άγχος των υποχρεώσεων. 
Στα φιλόξενα δωμάτια μας θα βρείτε σύγχρονες ανέσεις σε μία ατμόσφαιρα θαλπωρής και 
οικειότητας. Παραδοθείτε στη ραστώνη που προσφέρουν τα queen & king size κρεβάτια μας και 
χαλαρώστε στο καθιστικό του δωματίου σας. Σε κάθε όροφο κυριαρχούν διαφορετικές ζεστές 
γήινες χρωματικές αποχρώσεις, ενώ η θέα πλαισιώνεται από τις ελάτινες παρυφές των 
Κραβάρων και το γραφικό χωριό της Άνω Χώρας. 
Βυθιστείτε στην ηρεμία της φύσης, τη χαλάρωση που σας προσφέρει το ξενοδοχείο μας και 
κακομάθετε τον εαυτό σας σαν να μην υπάρχει αύριο... 

Άνω Χώρα, Αιτωλοακαρνανία, 300 23 Τηλ: 26340 41555 
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