Θνάγα 5 ημένεξ | Ανακρπικό Θνόγναμμα
1η ΗΛΓΞΑ: ΑΕΗΜΑ – ΘΞΑΓΑ (ΗΓΜΑΓΗΙΗ ΘΑΖΙΑΙ ΘΝΖΗΙ)
Ιργκένπνυοη οπο αενοδνόμιο και μπήοη για Θνάγα. Άςιλη οπην ‘‘σνροή μόκη’’ και ορνάνπηοη με πον πομικό λεναγό μαξ,
εμιβίβαοη οπο κευςονείο και η λενάγηοή μαξ λεκινάει με πο ‘‘Λικνό μένοξ’’ (Λάκα Ιπνάνα) μία αμό πιξ μακαιόπενεξ
ιοπονικέξ ορνοικίεξ οπην Θνάγα. Ιπην ορνέσεια θα εμιοκεςθούμε πην εμιβκηπική μμανόκ εκκκηοία πορ Αγ. Μικοκάορ, θα
μενμαπήοορμε αμό πην γναςική Γοπθική γέςρνα πορ Κανόκορ μέοα αμό πα μεοαιυνικά δνομάκια πηξ ‘‘Βαοικικήξ οδού’’ υξ
πην μκαπεία πηξ μακιάξ μόκηξ, με πο Δημανσείο και πο ςημιομένο αοπνονομικό νοκόι και πην ‘‘μανέκαοη πυν αμοοπόκυν’’
καθώξ και οπην μκαπεία πορ ιοπονικού κένπνορ πηξ Θνάγαξ. Λεπά πην λενάγηοη θα έσορμε γεύμα οε πομικό εοπιαπόνιο για
να αμοκαύοορμε πην μαναδοοιακή πομική κορζίνα. Ιπη ορνέσεια θα μεπαςενθούμε οπο λενοδοσείο μαξ. Οο βνάδρ
διαοκεδάοπε οε πρμικέξ Οοέσικεξ μμρνανίεξ με πομικέξ ομεοιακιπέ και μμύνα μαναγυγήξ πορξ ή οπα ςημιομένα πζαζ
κκαμμ πηξ Θνάγαξ.

2η ΛΓΞΑ: ΘΞΑΓΑ - (ΟΙΓΙΚΠ ΚΞΝΠΛΖΝΒ Θνοαινεπικά)
Θνυινό οπο λενοδοσείο και η μένα είναι εκεύθενη, μνόπαοή μαξ είναι μία οκοήμενη εκδνομή οπη δεύπενη μιο όμονςη μόκη
μεπά πην Θνάγα οπο «Οοέοκρ Κνούμκοβ». Ρείμαννοι πορ μοπαμού Βοκπάβα πνέσορν οε μοκκά οημεία αρπήξ πηξ μεοαιυνικήξ
μόκηξ η ομοία όμυξ και η Θνάγα, είναι οπην κίοπα πυν διαπηνηπέυν μόκευν πηξ Νρνέοκο. Αμοπεκεί μοκιπιομικό οποκίδι με
πα ιδιαίπενα κακοδιαπηνημένα γοπθικού και αναγεννηοιακού νρθμού κπήνια, πιξ εκκκηοίεξ και πα οπενά δνομάκια πηξ. Οα
πείση πορ Κνούμκοβ εουκκείορν θηοαρνούξ ιδιαίπενηξ ανσιπεκπονικήξ και μοκιπιομικήξ αλίαξ όμυξ η ‘‘κνρςή γέςρνα’’.
Γμιοκεςθείπε πο κάοπνο πηξ μόκηξ και θαρμάοπε αμό τηκά πην μανοναμική θέα. Γμιοπνοςή οπην Θνάγα. Βνάδρ εκεύθενο.

3η ΛΓΞΑ: ΘΞΑΓΑ – (ΚΑΞΖΝΒΠ ΒΑΞΠ)
Λεπά πο μνυινό, θα ανασυνήοορμε αμό πην Θνάγα με μνοονιομό πην γνυοπή κορπνόμοκη Κάνκοβρ Βάνρ οπη Δρπική Βοημία.
Γνυοπή κόγυ πυν ιαμαπικών μηγών πηξ. Οον 14ο αιώνα ονομάοπηκε «Βαοικική Θόκη» αμό πον αρποκνάπονα Κάνοκο πον 4ο
και έκποπε καθιενώθηκε οαν πόμοξ ορνάνπηοηξ μνοουμικοπήπυν πυν γναμμάπυν, πυν πεσνών και πηξ μοκιπικήξ.
Διαοσίζονπαξ πον κενπνικό μεζόδνομο δίμκα οπον μοπαμό Οέμκα καπακαβαίνορμε γιαπί ο Γκαίπε, ο Ιίκκεν, ο Λμεπόβεν, ο
Λμασ ο Οοάνοξ πηξ Ξυοίαξ κ.α. μενμάπηοαν πον ίδιο δνόμο. Λεπά πην λενάγηοη μαξ οπην μόκη θα έσορμε γεύμα οε πομικό
εοπιαπόνιο. Ανασώνηοη για πην Θνάγα. Βνάδρ εκεύθενο.

4η ΗΛΓΞΑ: ΘΞΑΓΑ – (ΗΓΜΑΓΗΙΗ ΚΑΙΟΞΝΠΘΝΖΗΙ)
Θνυινό οπο λενοδοσείο και η λενάγηοη μαξ λεκινάει με πο μοναοπήνι πορ Ιπνάσοβ και πο Ζονέππο ένα αμό πα
οημανπικόπενα μνημεία πηξ Θνάγαξ, οπη ορνέσεια καπερθρνόμαοπε οπη μαγερπική καοπνούμοκη, πην Ακνόμοκη πηξ
Θνάγαξ μορ αμκώνεπαι μάνυ οπο κόςο πηξ Λάκα Ιπνάνα και καπακήγορμε οπον ενπρμυοιακό Γοπθικό ναό πορ Αγ. Βίπορ και
οπην ‘‘βαοικική’’ πορ Αγ. Γευνγίορ. Λεπά πην λενάγηοή μαξ θα έσορμε 2υνη κνοραζιένα οπο μοπαμό Βοκπάβα όμορ θα
έσορμε πην ερκαινία να θαρμάοορμε πην Θνάγα αμό μια άκκη άμοτη. Η κνοραζιένα θα ορνοδεύεπαι αμό γεύμα οε μμορςέ.
Λεπά πο γεύμα εκεύθενοι για μια βόκπα οπην μόκη. Για πο βνάδρ οαξ μνοπείνορμε να μανακοκορθήοεπε μια μανάοπαοη
«Λαύνορ Εεάπνορ», όμενα κ.α. , άκκυοπε βνίοκεοπε οπην μόκη όμορ γεννήθηκε η ιδέα πορ Λαύνορ Εεάπνορ!

5η ΛΓΞΑ: ΘΞΑΓΑ – ΑΕΗΜΑ
Θνυινό οπο λενοδοσείο μαξ και με πιξ κακύπενεξ ενπρμώοειξ αμό πην όμονςη μνυπεύοροα πηξ κενπνικήξ Γρνώμηξ,
ανασυνούμε για πο αενοδνόμιο και πην μπήοη πηξ εμιοπνοςήξ.

ΘΓΞΙΖΑΛΒΑΜΝΜΟΑΙ:
 Αενομονικά ειοιπήνια Αθήνα – Θνάγα – Αθήνα.
 Λεπαςονά αμό και μνοξ πο αενοδνόμιο πηξ
Θνάγαξ.
 4 διανρκπενεύοειξ οπην Θνάγα οε λενοδοσείο
πηξ εμικογήξ οαξ με μνυινό.
 2 γεύμαπα οε πομικό εοπιαπόνιο.
 1 γεύμα οπην κνοραζιένα οπο μοπαμό Βοκπάβα.









Ηενάγηοη πηξ μακιάξ μόκηξ πηξ Θνάγαξ.
Ηενάγηοη πορ Κάοπνορ πηξ Θνάγαξ.
Νκοήμενη εκδνομή οπο Κάνκοβρ Βάνρ.
Γκκηνόςυνοξ ορνοδόξ – Ηεναγόξ.
Οαλιδιυπική αοςάκεια με εμιμκέυν μανοσέξ.
Γνημενυπικά ένπρμα.
Κ.Θ.Α

Ιημείυοη:
Νι λεναγήοειξ, εκδνομέξ, μενιηγήοειξ είναι ενδεικπικέξ και δύναπαι να ακκάλει η οεινά μορ θα μναγμαπομοιηθούν.

