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About us

fitnessingreece.com

Η Fitnessingreece αποτελεί μια σύγχρονη δημιουργική
ομάδα/παρέα η οποία απαρτίζεται από προπονητές, καθηγητές
φυσικής αγωγής, business coaches, επιχειρηματικούς συμβούλους,
οικονομολόγους και Tour Operators. Η Fitnessingreece διαθέτει
την εμπειρία και την εξειδίκευση ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί
πλήρως επιτυχημένες διοργανώσεις σε ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους σε όλη την Ελλάδα. Από το
2015 έως σήμερα έχουμε διοργανώσει 80 events με συμμετέχοντες
από 15 διαφορετικές χώρες. Μάθε περισσότερα για εμάς και την
φιλανθρωπική μας δράση!



Kalavrita Retreat

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τα Καλάβρυτα είναι μικρή ορεινή κωμόπολη του Νομού Αχαΐας.
Είναι χτισμένα στα Αροάνια Όρη (Χελμό) σε υψόμετρο 735
μέτρων. Αποτελούν έδρα του ομώνυμου Δήμου, καθώς και της
άλλοτε ομώνυμης Επαρχίας. Τα Καλάβρυτα σήμερα αποτελούν
πόλο έλξης τουριστών κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο
καθώς διαθέτουν μία από τις καλύτερες υποδομές χειμερινού
τουρισμού στην Ελλάδα λόγω κυρίως του χιονοδρομικού
κέντρου που βρίσκεται εκεί.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2.30 ώρες από την Αθήνα 

Μεταφορά με Λεωφορείο (Περιλαμβάνεται)

Μη Διαθέσιμο Μέσο

The Event

Είναι ένα event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας το οποίο
λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά και είναι «αδερφάκι» του
Winter in Greece. Συνδυάζει διακοπές, μεταφορά,
προπόνηση, ευεξία, πεζοπορία, τρέξιμο, φαγητό, ποτό,
διασκέδαση και ιδιαίτερη ελληνική φιλοξενία.



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Το Filoxenia Hotel & Spa βρίσκεται στο
κέντρο των ιστορικών Καλαβρύτων, στους
καταπράσινους πρόποδες του όρους
Χελμού και σε υψόμετρο 756μ.

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τα
ιστορικά αξιοθέατα των Καλαβρύτων σας
προσκαλούν για μια ξεχωριστή απόδραση,
ενώ το Filoxenia hotel & spa που σας
περιμένει πλήρως ανακαινισμένο, σας
προσφέρει μοναδικές συνθήκες διαμονής.

Η πέτρα και το ξύλο, σε συνδυασμό με τα
ζεστά χρώματα κοσμούν τους χώρους του
ξενοδοχείου, συνθέτουν ένα περιβάλλον
που προδιαθέτει για στιγμές ηρεμίας και
ξεκούρασης.

Υπηρεσίες:
● Spa
● Hammam
● Σάουνα
● Υδρομασάζ

Hotel Filoxenia



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

• Πρωινό στο ξενοδοχείο 

• Μεταφορά από & προς Αθήνα 

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

• Πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού 

• Τοπικές μεταφορές  Αρχαία Κόρινθο και Νεμέα

• Εισιτήρια Οδοντωτού 

• Spa, υδρομασάζ, σάουνα 

• 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, φαγητά κλπ.

• Φόροι Ξενοδοχείου (1,50 euro ανά δωμάτιο)

• Ότι δεν αναφέρεται στο ανωτέρω πρόγραμμα



Χιλιομετρική διαδρομή πεζοπορίας : 13 χιλιόμετρα

Διάρκεια : 4,5/5 ώρες

Βαθμός δυσκολίας : Εύκολος / Μέτριος

Ο Βουραϊκός είναι ποταμός στην Αχαΐα, οι πηγές του βρίσκονται στον Ερύμανθο, κοντά στο χωριό Πριόλιθος των Καλαβρύτων και χύνεται κοντά στο

Διακοπτό. Έχει μήκος 37,5 χιλιομέτρων και ονομάζεται και Ερασίνος ή Καλαβρυτινό ποτάμι.

Το φαράγγι του Βουραικου είναι αναμφισβήτητα μία από τις ομορφότερες πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα, το οποίο πηγαίνει παράλληλα με τη

σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και είναι αναγνωρισμένος ως Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. Η ενδιαφέρουσα αυτή διαδρομή

περιλαμβάνει καταρράκτες, υπέροχα σπήλαια, τρεχούμενες πηγές, εντυπωσιακά βραχώδη τοπία και πλούσια βλάστηση, καθιστώντας την συγκεκριμένη

διαδρομή μια αξέχαστη εμπειρία.

Η διάρκεια στο Φαράγγι του Βουραϊκού διαρκεί περίπου 6 ώρες και είναι κατάλληλη για πεζοπόρους με καλή φυσική κατάσταση χωρίς κάποια ιδιαίτερη

εμπειρία!

Για την επιστροφή μας θα χρησιμοποιήσουμε τον Οδοντωτό, έχοντας την ευκαιρία, να απολαύσουμε μια αξέχαστη εμπειρία.

Aπαραίτητος  βασικός εξοπλισμός για συμμετοχή στη πεζοπορία:

•Αδιάβροχο, έστω και μιας χρήσης  σε περίπτωση βροχής 

•Σακίδιο για μεταφορά βασικών ειδών

•Πεζοπορικά παπούτσια 

•Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά)

•Νερό (τουλάχιστον 1,5 lt) Σνακς

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

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

* Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες των συνοδών, να μην δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα και να μην θέτουν σε κίνδυνο 
την ομάδα ή τον εαυτό τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα απομακρυνθούν με τα έξοδα να επιβαρύνουν τους ίδιους. Περισσότερα στους όρους συμμετοχής.



Living Sports Healthy Life

ΠΡΟΓΡΑΜΑ
• 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
• Ελεύθερος χρόνος

ΗΜΕΡΑ 1

ΗΜΕΡΑ 2

ΗΜΕΡΑ 3

• Πρωινό σε μπουφέ
• Αναχώρηση με λεωφορείο για την πεζοπορία

Άφιξη στην έναρξηΕνημέρωση για την πεζοπορία και tips ασφάλειας
Πεζοπορία στο Φαράγγι του Βουραϊκού
Masterclass 15΄ Stretching
Αναχώρηση με τον Οδοντωτό

• Yoga Yin | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους | Ξενοδοχείο
• Yoga Yin 2 | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους | Ξενοδοχείο
• Quiz Γνώσεων | Διαγωνισμός | Δώρα | Fun

• Πρωινό
• Αθλητικές Δραστηριότητες για όλους
• Ελεύθερη ημέρα

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

• Πρωινό
• Check Out
• Αναχώρηση για Αρχαία Κόρινθο
• Άφιξη
• Αναχώρηση για Νεμέα
• Άφιξη και ελεύθερος χρόνος
• Αναχώρηση για Αθήνα

ΗΜΕΡΑ 4



ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!



€

Payment Method

Πληρωμή με κάρτα

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

*Υπάρχει έξτρα επιβάρυνση



• 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 να καταθέσετε 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 είτε με χρήση μετρητών είτε μέσω webanking.
• 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. 

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


