
 

 
 

Γιάρκεια: 3,4 ημέρες  
Ανατωρήζεις: 27/12 & 03/01 
 

 

ΑΛΠΙΚΗ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ 
 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1η μέρα: Αθήνα | Κεθαλόβρσζο | Κορσζτάδες | Καρπενήζι  

Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί από Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα ην καγεπηηθό Καξπελήζη. 
Πξώηα ζα επηζθεθηνύκε, δέθα ιεπηά έμσ από ην Καξπελήζη, ηηο Κνξπζράδεο, έλα ρσξηό ηεο 
Δπξπηαλίαο κε θπζηθή θαη αλαιινίσηε νκνξθηά, πνπ καο δίλεηαη ε αίζζεζε όηη ν ρξόλνο 
έρεη ζηακαηήζεη. Έιαηα θαη πιαηάληα, παγσκέλα λεξά θαη κεγαινπξεπή βνπλά ζπλζέηνπλ ην 

ζθεληθό. Η ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κέζα από ην Μνπζείν ζην ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην ηζηνξηθό Κεθαιόβξπζν κε ην κλεκείν ηνπ 
Μάξθνπ Μπόηζαξε κε ειεύζεξν ρξόλν γηα γεύκα. Τέινο, εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν 
δηακνλήο καο θαη μεθνύξαζε. Τν βξάδπ ηξίσξε βόιηα γηα όζνπο ην επηζπκνύλ ζην θέληξν 
ηεο πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
2η μέρα: Υιονοδρομικό | Μοσζείο Βοσνού Καρπενηζίοσ | Μοσζείο Ιζηορίας Καρπενηζίοσ 

Μπνπθέ πξόγεπκα θαη μεθηλάκε ηε κέξα κε επίζθεςε ζην ρηνλνδξνκηθό κε ην κεγάιν ζαιέ 
γηα παηρλίδη κε ην ρηόλη. Χξόλνο λα απνιαύζνπκε έλα δεζηό ξόθεκα θαη επηζηξέθνπκε ζην 
θέληξν ηεο πόιεο όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ην πξώην Μνπζείν Βνπλνύ ηεο Διιάδαο. Τν 
κνπζείν, εμ νινθιήξνπ δσξεά νξεηβαηώλ, ρηνλνδξόκσλ θαη αζιεηώλ, είλαη αθηεξσκέλν ζε 
όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ βνπλνύ θαη ζηνπο ιάηξεηο ησλ νξεηλώλ πξννξηζκώλ. Θα δνύκε 
ζεκαληηθά αληηθείκελα όπσο ηεο πξώηεο Διιεληθήο Απνζηνιήο πνπ θαηέθηεζε ηελ 

πςειόηεξε θνξπθή ηνπ θόζκνπ θαη αλαθνξέο ζε δξάζεηο θαη ζηνλ ηξόπν δηαβίσζεο ζην 
βνπλό. Σηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζε έλα πξσηόηππν δηαδξαζηηθό κνπζείν ζην Καξπελήζη, ην 
νπνίν έρεη αλαιάβεη ηνλ ξόιν λα παξνπζηάζεη ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Δπξπηαλίαο. 
Τν Κέληξν Ιζηνξίαο Πνιηηηζκνύ δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό εμνπιηζκό ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 
θαζηζηώληαο ην έηζη έλαλ δσληαλό νξγαληζκό. Οη δύν αίζνπζεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, 
ζα καο ραξίζνπλ απιόρεξα «ηαμίδηα ζηνλ ρξόλν». Μπνξνύκε λα «επηζθεθηνύκε» ην Ναό 
ηεο Δπηζθνπήο πνπ είλαη βπζηζκέλνο ζηε Λίκλε ησλ Κξεκαζηώλ, αιιά θαη ηελ «Μάρε ζην 

Κεθαιόβξπζν», ηελ ηζηνξηθή κάρε πνπ έραζε ηε δσή ηνπ ν Μάξθνο Μπόηζαξεο. Διεύζεξνο 
ρξόλνο ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα πεξίπαην, θαθέ θαη θαγεηό θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 
καο γηα μεθνύξαζε. Τν βξάδπ ηξίσξε βόιηα γηα όζνπο ην επηζπκνύλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3η μέρα: Προσζός (Ιερά Μονή Παναγιάς) | Μεγάλο Υωριό  

Μπνπθέ πξόγεπκα. Ηκέξα γεκάηε εηθόλεο, ηνπία, ρξώκαηα αιιά θαη αγλέο γεύζεηο καο 

πεξηκέλεη. Γηαζρίδνληαο ηα “Δπξπηαληθά Τέκπε” ζα βξεζνύκε ζην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο 
Παλαγίαο ηεο Πξνπζηώηηζζαο. Ξελάγεζε θαη πξνζθύλεκα. Αξγόηεξα πεξίπαηνο ζηα γξαθηθά 
δξνκάθηα ηνπ Μεγάινπ Χσξηνύ. Παξαδνζηαθά ςώληα θαη ζνπβελίξ. Δδώ δελ πξέπεη λα 
παξαιείςνπκε λα επηζθεθζείηε ην Ιζηνξηθό - Λανγξαθηθό κνπζείν θαη λα γεπζνύκε ην 

δηάζεκν γαιαθηνκπνύξεθν ηνπ “Αιέθνπ”! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε. Τν 
βξάδπ ηξίσξε βόιηα γηα όζνπο ην επηζπκνύλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4η μέρα: Ιερά Μονή Αγάθωνος | Γοργοπόηαμος | Αμθίκλεια | Αθήνα 

Πινύζην πξόγεπκα κπνπθέ. Αλαρώξεζε γηα ηελ Ι. Μ. Αγάζσλνο, κία θηβσηό ηεο θύζεο κε 
ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή θαη νηθνινγηθή δξαζηεξηόηεηα. Ξερσξίδεη ην Μνπζείν Φπζηθήο 
Ιζηνξίαο κε ηνλ βνηαληθό θήπν θαη εθζέκαηα από ηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Οίηεο. Σπλερίδνπκε 
γηα γεύκα (έμνδα αηνκηθά) ζην ρσξηό ηνπ Γνξγνπόηακνπ θνληά ζηελ ηζηνξηθή γέθπξα κε ηα 
γάξγαξα λεξά θαη ηηο ηαβέξλεο κε ηελ παξαδνζηαθή ξνπκειηώηηθε θνπδίλα. Δπόκελνο 

ζηαζκόο καο ε Ακθίθιεηα όπνπ ζα επηζθεθζνύκε (έμνδα αηνκηθά) ην εμαηξεηηθό “Μνπζείν 
Άξηνπ”. Μέζσ Χαηξώλεηαο, όπνπ ζα δνύκε ην πεξίθεκν Ληνληάξη (κλεκείν ησλ πεζόλησλ 
Θεβαίσλ Ιεξνινρηηώλ), επηζηξέθνπκε ζηελ Αζήλα. 
 
 



 
 

 

Σιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 
 

 
 
 
 

 

Περιλαμβάνονηαι: 
 Γύν ή ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην Avaris Hotel 5*κε πξσηλό θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ  
 Γσξεάλ Wi-Fi ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ 
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Πξσηόθνιια Covid19 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
Γεν   περιλαμβάνονηαι: 
 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 4€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
ημείωζη: 
 

 Η ηξηήκεξε εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 2ε εκέξα ηνπ παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηνο 

 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ Σπκκεηνρήο  

Ανατ. 2κλινο 
3ο άηομο 
ενήλικας 

3ο άηομο 
έως 12εηών 

4ο άηομο 
έως 12εηών 

Μονόκλινο 

27/12 
03/01 

3ημ 
159 € 105 € 75 € 95 € 205 € 

27/12  

4ημ 
195 € 125 € 90 € 115 € 255 € 


