Καρπενήσι-Προυσός-Μικρό/Μεγάλο Χωριό,
3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΕΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και συνεχίζουµε για
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, µε µία µικρή παράκαµψη για επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ∆ΑΜΑΣΤΑΣ, που βρίσκεται στις βορεινές πλαγιές του όρους
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ µας οδηγεί στην όµορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο "ΕΛΒΕΤΙΑ" στο κέντρο της πόλης,
γεύµα προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη. ∆είπνο
προαιρετικά και διασκέδαση το βράδυ σε ταβέρνα της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Η Μονή Προυσσού βρίσκεται 31 χλµ. νότια του
Καρπενησίου και δύο χιλιόµετρα από το οµώνυµο χωριό και αποτελεί
πνευµατικό και Προσκυνηµατικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής. Επόµενος
σταθµός το Μεγάλο Χωριό χτισµένο µέσα σε πυκνό ελατόδασος σε υψόµετρο
720 µ. Η πλατεία του χωριού µε το πλατάνι προσφέρει εκπληκτική θέα προς
την κοιλάδα του ποταµού Καρπενησιώτη και τις κορυφές του όρους Χελιδώνα,
ενώ πολύ σηµαντικό είναι και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο µε πλούσια
εκθέµατα λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά κειµήλια και εργαλεία παραδοσιακών
επαγγελµάτων. Λίγο αργότερα θα γνωρίσουµε το µικρό χωριό και θα
γευµατίσουµε σε παραδοσιακή ταβέρνα µε τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας και στην πόλη, για περιπάτους στην κεντρική πλατεία µε τα
µικροµάγαζα, µε τα τοπικά προϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης. ∆είπνο
προαιρετικά, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφικό χωριό ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΕΣ µε
τα πετρόχτιστα σπίτια, µε την αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, καθώς
επίσης και το ∆ηµοτικό σχολείο του 1901 που σήµερα φιλοξενεί το µουσείο
Εθνικής Αντίστασης. Αµέσως µετά αναχώρηση για την περιοχή του
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, όπου θα έχουµε γεύµα προαιρετικά. Συνεχίζουµε για Αθήνα
µε ενδιάµεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο
µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
100€*
150€
(+100€ σε 4κλ.
100€
(+100€
σε 4κλ.
Helvetia καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

110€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε πολυτελές
κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο
"ΕΛΒΕΤΙΑ" στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
2 πρωινά σε µπουφέ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

