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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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Korinthos Retreat

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ορεινή Κορινθία –
Ναύπλιο - Ίσθμια
Τα Τρίκαλα είναι ορεινό χωριό του νομού Κορινθίας. Χωρίζεται σε τρεις
επιμέρους συνοικίες με συνολικό πληθυσμό 427 ατόμων σύμφωνα με την
απογραφή του 2011. Οι συνοικίες διαιρούνται με βάση το υψόμετρο με το
χαμήλοτερο χωριό να είναι η Κάτω Συνοικία, στην μέση είναι η Μέση Συνοικία
και πιο ψηλά είναι τα Άνω Τρίκαλα

Το Ναύπλιο (επίσης Ανάπλι ή Ναύπλιον) είναι πόλη της ανατολικής
Πελοποννήσου. Αποτελεί έδρα του δήμου Ναυπλιέων, πρωτεύουσα της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και έναν από τους κυριότερους λιμένες της
ανατολικής Πελοποννήσου.

Η Ισθμία, γνωστή και ως τα Ίσθμια, βρίσκεται στα παράλια του Σαρωνικού
κόλπου και την ανατολική είσοδο του Ισθμού της Κορίνθου. Κτίστηκε μετά την
αποπεράτωση της διώρυγας[2] και αναφέρεται επίσημα το 1889 στο ΦΕΚ 251Α
- 04/10/1889 να προσαρτάται στον τότε δήμο Περαχώρας

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2.30 ώρες από την Αθήνα 

Μεταφορά με Λεωφορείο (Περιλαμβάνεται)

Μη Διαθέσιμο Μέσο

The Event

Είναι ένα event τουρισμού αναψυχής και ευεξίας και είναι το
νέο event της Fitness in Greece. Συνδυάζει διακοπές,
μεταφορά, αθλητικές δραστηριότητες, σίτιση, διασκέδαση και
ιδιαίτερη ελληνική φιλοξενία.



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Το Kalamaki Beach Hotel βρίσκεται στα Ίσθμια 
Κορινθίας, με εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της 
Αθήνας και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Χάρη στην 
τοποθεσία του ξενοδοχείου, μπορείτε να 
επισκεφθείτε αρκετούς κοντινούς γνωστούς 
αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα, όπως: το 
Θέατρο της Επιδαύρου, τις Μυκήνες, το Ναύπλιο και 
τους Δελφούς. Με όμορφη επίπλωση, το μεγάλο και 
φωτεινό θέρετρο προσφέρει μοναδική θέα στη 
θάλασσα και στον καταπράσινο κήπο. Το 4 αστέρων 
ξενοδοχείο μας διαθέτει οργανωμένη παραλία, με 
γρασίδι και λευκό βότσαλο, δύο πισίνες, χώρους 
πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις,  
συμπεριλαμβανομένων 4 γηπέδων τένις με ειδικό 
χώμα (canada-tenn), γηπέδου βόλεϊ με χορτάρι, 
γυμναστηρίου, τραπεζιού για μπιλιάρδο, τραπεζιού 
πινγκ πονγκ. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
Kalamaki Beach θα απολαύσετε ελληνική και διεθνή 
κουζίνα από το σεφ μας.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
• Διαμονή (Καλαμάκι Beach) 

• Πρωινό και βραδινό στο ξενοδοχείο 

• Μεταφορά από & προς Αθήνα 

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

• Τοπικές μεταφορές σε Ορεινή Κορινθία και Ναύπλιο

• Πεζοπορία στην Ορεινή Κορινθία

• Φωτογραφικό υλικό

• Η έμπειρη ομάδα της Fitnessingreece με γνώση πρώτων βοηθειών 

• Σνακ, νερά, κλπ. 

• Τουριστικός οδηγός στα ελληνικά 

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης

• ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
• Αναψυκτικά, ποτά κλπ.

• Φόροι Ξενοδοχείου (3,00 euro ανά δωμάτιο/ημέρα)

• Ότι δεν αναφέρεται στο ανωτέρω πρόγραμμα



Χιλιομετρική διαδρομή πεζοπορίας: 10.5 χιλιόμετρα

Διάρκεια: 4 / 4.5 ώρες (μαζί με τα διαλείματα) 

Μέγιστο Υψόμετρο 1420μ

Ελάχιστο Υψόμετρο 1205μ

Βαθμός δυσκολίας: 2 

Κατάλληλη: Για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση

Μη Κατάλληλη: Για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει ορθοπεδικό, αναπνευστικό, 

καρδιολογικό πρόβλημα και οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο θέτει σε 

κίνδυνο τον εαυτό του

Η χαράδρα της Φλαμπουρίτσας είναι μία από τις πιο όμορφες πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα! Σε όλη τη διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μοναδική

βιοποικιλότητα της περιοχής και την ενδημική της βλάστηση. Η θέα της ζήρειας και του κορινθιακού κόλπου είναι μαγευτική! Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να πεζοπορήσουμε

δίπλα στον ποταμό Σύθα. Η ενδιαφέρουσα αυτή διαδρομή περιλαμβάνει ποταμό, τρεχούμενες πηγές, εντυπωσιακά βραχώδη τοπία και πλούσια βλάστηση, καθιστώντας την

συγκεκριμένη διαδρομή μια αξέχαστη εμπειρία.

Aπαραίτητος  βασικός εξοπλισμός για συμμετοχή στη πεζοπορία:

• Αδιάβροχο, έστω και μιας χρήσης  σε περίπτωση βροχής 

• Σακίδιο για μεταφορά βασικών ειδών

• 2 ζευγάρια κάλτσες

• 1 Μπλούζα και 1 φόρμα ή παντελόνι

• Πεζοπορικά παπούτσια (ή αθλητικά σκληρά)

• Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά)

• Νερό (τουλάχιστον 1,5 lt), Σνακς

• Συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή (πχ. αλλεργίες, 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.



ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04 ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04

Πρόγραμμα

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

Υπεύθυνη Προγράμματος
Κατερίνα Ταπεινού, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής ΕΚΠΑ

Πρώην Αθλήτρια Εθνικής Ομάδας Συγχρονισμένης Κολύμβησης

• 08:00 Αναχώρηση με λεωφορείο από Αθήνα (ΟΑΚΑ, Σταθμός Ειρήνης)
*(ανάλογα τις συμμετοχές μπορεί να υπάρξει και δεύτερο σημείο παραλαβής στα διόδια Ελευσίνας)
• 10:15 Άφιξη στο Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση / Ελεύθερος χρόνος
• 14:00  Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στις Κεχριές (Kalamaki Beach)
• 15:00  Άφιξη και Check In / Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση
• 16:30 Hatha Yoga | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 17:15 Pilates | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 18:00 Total Body | Διάρκεια 45’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 18:45 Mobility | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 19:15 Συζήτηση Αυτοβελτίωσης | Διάρκεια 30’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 19:45 Βραδινό στο ξενοδοχείο

• Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν όποιο μάθημα επιθυμούν
• Το βραδινό είναι διαθέσιμο από τις 19:00 έως τις 22:00

• 07:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
• 09:00 Αναχώρηση με λεωφορείο για τo Βάρνεβο (Άνω Τρίκαλα)
• 10:15 Άφιξη στην αφετηρία και ενημέρωση για θέματα ασφαλείας
• 10:30 Έναρξη Πεζοπορίας
• 14:30 Stretching | Διάρκεια 15’ | Επίπεδο: Κατάλληλο για όλους
• 14:45 Αναχώρηση με λεωφορείο για τα Τρίκαλα Κορινθίας
• 15:00 Ελεύθερος χρόνος για εξερεύνηση της περιοχής και φαγητό
• 17:15 Αναχώρηση για Αθήνα

Το Check Out πρέπει να πραγματοποιηθεί αυστηρά πριν την ώρα αναχώρησης



Φαντάσου τον εαυτό σου μαζί μας!



1 Νύκτα / 2 Ημέρες
(Με Μεταφορά)

Τρίκλινο
€125 ανά άτομο

Δίκλινο
€130 ανά άτομο

Μονόκλινο
€165 ανά άτομο

* Χαμηλή διαθεσιμότητα σε μονόκλινα

ΤΙΜΕΣ



€

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με κάρτα

Η πληρωμή με κάρτα μπορεί 
να πραγματοποιηθεί online 
σε σύνδεσμο που θα σας 
αποστείλουμε
(*Υπάρχει μικρή 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 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


