
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια απολαυστική πρόταση για τον Μάη 2017 

Απολαύστε μια ημερήσια βόλτα στον Βουραϊκό με τον Οδοντωτό.  
Επιλέξτε τις ημέρες που σας εξυπηρετούν και τα δρομολόγια του Οδοντωτού με τις 
ειδικές τιμές των εισιτηρίων. Συνεννοηθείτε με τους φορείς για Περιβαλλοντική 
ενημέρωση στα Καλάβρυτα, επίσκεψη στο Μουσείο, ενημέρωση για τον Οδοντωτό στο 
Διακοπτό και επίσκεψη της καλλιτεχνικής έκθεσης στο Διακοπτό και τα Καλάβρυτα. 
 

Προσφορά ΤΡΑΙΝΟΣΕ:  
Ειδικές τιμές εισιτηρίων Οδοντωτού για τον Μάη 2017 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ως  συνδιοργανώτρια των εκδηλώσεων και θέλοντας να ενισχύσει και να 
αναδείξει τον Οδοντωτό, καθιέρωσε ειδικές τιμές εκπτώσεων για τον μήνα Μάιο στα 
ταξίδια με τον Οδοντωτό, ως εξής: 

α) Για τις Τρίτες 9, 23 και 30 Μαΐου και τις Πέμπτες 4, 11 και 25 Μαΐου, για ταξίδι 
απλής διαδρομής από το Διακοπτό στα Καλάβρυτα με τις αμαξοστοιχίες αρ. 1330 (ώρα 
αναχώρησης 08: 45) και αρ. 1336 (ώρα αναχώρησης 14:30):  

• για ομάδες μαθητών 6 ατόμων και άνω: 3,60 ευρώ,  
• για άλλες ομάδες 6 ατόμων και άνω: έκπτωση 30% στο σύνολο της τιμής της 

διαδρομής τους. 

β) Για όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων από 13 έως 21 Μαΐου και για 27 και 28 Μαΐου, 
για όλες τις αμαξοστοιχίες της γραμμής Διακοπτού-Καλαβρύτων-Διακοπτού: 

• για ομάδες μαθητών 6 ατόμων και άνω: 3,60 ευρώ για απλή διαδρομή και 7,20 
ευρώ για εισιτήριο μετ’ επανόδου, 

• για άλλες ομάδες 6 ατόμων και άνω: έκπτωση 30% στο σύνολο της τιμής της 
διαδρομής τους. 

Πληροφορίες-κρατήσεις: Τηλ. Σταθμού Διακοπτού 26910.43206, Σταθμού Καλαβρύτων 
26920.22245 www.trainose.gr  
  

http://www.trainose.gr/


Ενημέρωση μαθητών σχολείων και ομάδων επισκεπτών 

«Η ιστορία του Οδοντωτού».  
Προσφέρει: ο «Σύλλογος Φίλων του Οδοντωτού». // Τόπος: Μηχανουργείο και 
Infocenter Διακοπτού. // Τρόπος: Άμεση συνεννόηση των ενδιαφερόμενων με τον 
Σύλλογο για ημερομηνία και ώρα. // Επικοινωνία: Γιάννης Καραπαναγιώτης, Πρόεδρος 
του Συλλόγου, τηλ. 6973.346903, www.odontotos-club.gr  

«Το Φαράγγι Χελμού-Βουραϊκού και η βιοποικιλότητα του Γεωπάρκου».  
Προσφέρει: ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. Τόπος: Εκθεσιακός χώρος του 
Φορέα, οδός Αγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα. Τρόπος: Άμεση συνεννόηση των 
ενδιαφερόμενων με τον Φορέα για ημερομηνία και ώρα. Επικοινωνία: Τηλ. 
26920.29140, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00, www.fdchelmos.gr  

Όλες οι ενημερώσεις είναι δωρεάν. 
 
Έκθεση ζωγραφικής “The art train” 

α) Infocenter Σταθμού Διακοπτού: 13 ως 28 Μαΐου, ώρες 11:00-14:00 & 19:00-21:00  

β) Σταθμός Οδοντωτού Καλαβρύτων: 20 ως 28 Μαΐου, ώρες 11:00-14:00 & 19:00-21:00 
 
Γενικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις 

ΔΗ.Κ.ΕΠ.Αιγιαλείας. Τηλ. 26910.28210, 26910.68308, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-16:00 
Web site: www.dikepaigialeias.gr  E-mail: dhkepaigialeias@gmail.com  

Δήμος Καλαβρύτων. Τηλ.: 26920.22380, 26923-60400 
Web site: www.kalavrita.gr  E-mail: dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr  
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