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Σχετικά με εμάς
Η Fitnessingreece αποτελεί μια σύγχρονη δημιουργική ομάδα η
οποία απαρτίζεται από προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής,
business coaches, επιχειρηματικούς συμβούλους, οικονομολόγους
και Tour Operators.
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Arcadia Retreat

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΓΚΑΔΙΑ
Τα Λαγκάδια Αρκαδίας είναι χωριό στη Γορτυνία, κτισμένο σε
απότομη πλαγιά βουνού. Είναι η πατρίδα γνωστών αγωνιστών
του 1821. Ονομαστοί σε όλη την Ελλάδα υπήρξαν οι
Λαγκαδινοί κτίστες, με πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση, η
οποία είναι εμφανής και στο ίδιο το χωριό. Κατά την
αρχαιότητα, από την περιοχή περνούσε η οδός που οδηγούσε
στην Ολυμπία, όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2.30 ώρες από την Αθήνα 

Μεταφορά με Λεωφορείο

Μη Διαθέσιμο Μέσο

The Event

Είναι ένα event τουρισμού ευεξίας το οποίο λαμβάνει χώρα
από το 2019. Συνδυάζει διακοπές, μεταφορά, αθλητικές
δραστηριότητες, σίτιση, διασκέδαση και ιδιαίτερη ελληνική
φιλοξενία.



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Το «Κεντρικόν» είναι ένα από τα παλαιότερα
ξενοδοχεία της περιοχής με μεγάλη παράδοση
στη φιλοξενία. Σήμερα είναι ταυτόχρονα μια
σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα που σας
προσφέρει την ιδανική εμπειρία οικογενειακής
διαμονής.

Στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό πετρόκτιστο
κτίσμα τριών ορόφων, που δεσπόζει στο
κέντρο του χωριού. Σε έναν οικισμό όμως τόσο
αρμονικά ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον,
κέντρο δεν σημαίνει μακριά από τη φύση.
Αντίθετα, το «Κεντρικόν» είναι χτισμένο στην
άκρη της χαράδρας με τα περισσότερα δωμάτιά
του να απολαμβάνουν την υπέροχη θέα της. Μια
θέα που μπορείτε να απολαύσετε και από το
roof garden του ξενοδοχείου.

Οι χώροι του είναι ζεστοί και λιτά κομψοί.
Δένουν αρμονικά με την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική άποψη του τόπου, ενώ είναι
διαμορφωμένοι κατάλληλα ώστε να
προσφέρουν άριστη λειτουργικότητα σε
μικρούς και μεγάλους φιλοξενούμενους.
Οι σύγχρονες υπηρεσίες και η εξαιρετικά
φιλική του ατμόσφαιρα σας εξασφαλίζουν μια
αξέχαστη διαμονή.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
• Διαμονή (Hotel Kentrikon 9,1 Rate in Booking) 

• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό & βραδινό)

• Μεταφορά από & προς Αθήνα 

• Συμμετοχή στο πλούσιο πρόγραμμα γυμναστικής (Yoga, Pilates, Cross κλπ)

• Πεζοπορία στο φαράγγι του Λούσιου

• Τοπικές μεταφορές σε Δημητσάνα, Γόρτυνα 

• Μονοήμερη εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία

• Επίσκεψη στις Μυκήνες

• Η έμπειρη ομάδα της Fitnessingreece με γνώση πρώτων βοηθειών 

• Έμπειροι οδηγοί πεζοπορίας με κατάλληλο εξοπλισμό

• Σνακ, νερά, κλπ. 

• Τουριστικός οδηγός στα ελληνικά 

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
• Αναψυκτικά, ποτά κλπ.

• Φόροι Ξενοδοχείου (2,00 euro ανά δωμάτιο/ημέρα)

• Ότι δεν αναφέρεται στο ανωτέρω πρόγραμμα



Χιλιομετρική διαδρομή πεζοπορίας : 5 χιλιόμετρα

Ώρες πορείας : 3 – 3,5 ώρες

Μέγιστο υψόμετρο : 869 μέτρα

Ελάχιστο υψόμετρο : 355 μέτρα

Βαθμός δυσκολίας : Εύκολος (2)

Αναμφίβολα ένα από τα πιο επιβλητικά φαράγγια της Ελλάδας γεμάτο πλούσια φύση και 
αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια! Το Φαράγγι εκτός από τόπο υψηλής οικολογικής σημασίας, 
έχει κηρυχθεί και αρχαιολογικός χώρος και τελεί υπό την προστασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού!

Η πεζοπορία στο Φαράγγι του Λούσιου ξεκινά από τη Νέα Μονή Φιλοσόφου. Το μονοπάτι 
περνά από την Παλαιά Μονή Φιλοσόφου και κατηφορίζει προς την κοίτη του ποταμού 
Λούσιου.Η διαδρομή μας ανηφορίζει κατόπιν προς την Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου 
κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ξεκούραση. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 
την καταπληκτική θέα παρέα με ένα ελληνικό καφεδάκι, σύνηθες κέρασμα των μοναχών.
Αφού ανακτήσουμε την ενέργειά μας, κατηφορίζουμε προς την Αρχαία Γόρτυνα με το 
Ασκληπιείο της, όπου τελειώνει η όμορφη πεζοπορία μας!

Aπαραίτητος  βασικός εξοπλισμός για συμμετοχή στη πεζοπορία:

•Αδιάβροχο, έστω και μιας χρήσης  σε περίπτωση βροχής 

•Σακίδιο για μεταφορά βασικών ειδών

•Άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για πεζοπορία 

•Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά)

•Νερό (τουλάχιστον 1,5 lt), σνακς κλπ

•Συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή (πχ. αλλεργίες, άσθμα κλπ)

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΠΕΖΟΠΟΡΙΑ



ΗΜΕΡΑ 2

ΗΜΕΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 3

•Check In | Ελεύθερος Χρόνος
•Strength Training | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Όλα
•Cross Training | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Όλα
•Pilates | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Όλα
•Hatha Yoga | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Όλα
•Βραδινό
•Ποτά και χαλάρωση!

Πρόγραμμα

•Πρωινό
•Αναχώρηση για την Πεζοπορία
•Πεζοπορία στο Φαράγγι του Λούσιου και μάθημα Stretching
•Αναχώρηση για Δημητσάνα και ελεύθερος χρόνος
•Αναχώρηση για το ξενοδοχείο
•Team Building Activities | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Όλα
•Βραδινό
•Party

•Πρωινό
•Μονοήμερη Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία
•Διάφορες Αθλητικές Δραστηριότητες / Ελεύθερος  Χρόνος

Η Fitnessingreece πρωτίστως για την ασφάλεια και δευτερευόντως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα χωρίς ενημέρωση

ΗΜΕΡΑ 3

•Πρωινό
•Yoga Nidra | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Όλα
• Yoga Yin Yan | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Όλα
•Check Out
•Αναχώρηση για Μυκήνες
•Άφιξη και ελεύθερος χρόνος
•Αναχώρηση για Αθήνα



Φαντάσου τον εαυτό σου μαζί μας!



€

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με κάρτα

Η πληρωμή με κάρτα μπορεί 
να πραγματοποιηθεί online 
σε σύνδεσμο που θα σας 
αποστείλουμε

*Υπάρχει έξτρα επιβάρυνση

ΣΑ1



• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει το παρόν 
πρόγραμμα, και συμφωνείτε πλήρως με τα αναγραφόμενα.
• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης οι 
οποίοι υπάρχουν στο site μας.
• Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας 
επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, και καταθέτοντας προκαταβολή ή εφάπαξ το ποσό 
το οποίο θα συμφωνηθεί και εντός της χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το 
τμήμα πωλήσεων.
• Η πληρωμή γίνεται με χρήση μετρητών, μέσω webanking και κάρτας.
• Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο σχετίζεται 
με ταξιδιωτικά έγγραφα (covid, rapid test, self test, pcr, green pass,
ταυτότητα, διαβατήριο) 
• Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας , 
πολιτική ακυρώσεων κλπ, θα βρείτε στους όρους χρήσης, τους οποίους σας ενθαρρύνουμε 
να διαβάσετε προσεκτικά. 

Δημιουργώντας σχέσεις αξίας
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμμετέχετε στις διοργανώσεις μας



“Να θυμάσαι”
Η Fitnessingreece επενδύει σε μακροχρόνιες 
σχέσεις αξίας, για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν σας 
κρύβουμε δυσάρεστες εκπλήξεις ούτε ψιλά 
γράμματα στη συμφωνίας μας. Αν νιώθετε ότι δεν 
έχετε κατανοήσει κάτι επαρκώς, επικοινωνήστε 
μαζί μας.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα μας


