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Στην καρδιά της Ελλάδας, σκαρφαλωμένο στα 960 μέτρα στις πλαγιές του όρους Βελούχι και 
περιτριγυρισμένο από έλατα, το Καρπενήσι χαρίζει στους επισκέπτες του εικόνες απαράμιλλης, αυθεντικής 
φυσικής ομορφιάς.. Το τοπίο είναι τόσο εξωπραγματικά όμορφο που ο επισκέπτης θα αναγκαστεί να 
σταματήσει πολλές φορές για να το θαυμάσει…

Αναχώρηση για τους Κορυσχάδες και Καρπενήσι
ημέρα

Θα ξεκινήσουμε πρωί με θετική διάθεση γιατί πρόκειται να απολαύσουμε   φθινοπωρινές εικόνες εξαιρετικής 
ομορφιάς. Μετά την απαραίτητη στάση για γρήγορο καφέ, πρώτη μας σημαντική στάση το χωριό Κορυσχάδες, 
ένα πανέμορφο χωριό που πραγματικά δεν έχει αγγίξει ο χρόνος. Το τοπίο είναι μοναδικό. Μεγαλοπρεπή 
βουνά, γάργαρα νερά, έλατα και πλατάνια, ταβέρνες με τοπικές λιχουδιές. Στο χωριό συνήλθε κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πανελλήνιες μυστικές εκλογές, το Εθνικό Συμβούλιο. 
Στις εκλογές έλαβαν μέρος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες και εκλέχθηκαν 250 εθνοσύμβουλοι. 
Στην πλατεία θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου του 1865 και το ιστορικό δημοτικό σχολείο 
του 1901, όπου στεγάζεται το ενδιαφέρον Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.  Συνεχίζουμε για το Καρπενήσι. 
Αγαπημένος προορισμός η «Ελβετία» της Ελλάδας όλων όσων θέλουν να συνδυάσουν ρομαντικές βόλτες, 
στιγμές θαλπωρής και γαστρονομικές απολαύσεις. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια σας 
προτείνουμε να δοκιμάσετε κοντοσούβλι, κοκορέτσι και τσαλαφούτι (τοπική σπεσιαλιτέ από γιαούρτι, κρέμα και 
βούτυρο μαζί).
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ημέρες

ημέρα2 Μικρό Χωριό - Μονή Προυσού - Ποταμιά 
ημέρα

Καλό πρωινό και πρώτη μας στάση στο ιστορικό στολίδι της Ευρυτανίας, το πανέμορφο Μικρό χωριό που έχει 
όμως μεγάλη ιστορία. Χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος σε υψόμετρο 950 μέτρων στις πλαγιές του όρους 
Χελιδόνα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ έπλυναν το νεκρό σώμα του Μάρκου Μπότσαρη μετά τη μάχη στο 
Κεφαλόβρυσο. Στην περίοδο της Κατοχής λειτούργησε το πρώτο τυπογραφείο της Αντίστασης. Επόμενη μας 
στάση το «μοναστήρι που κρέμεται από τα βράχια» η περίφημη μονή Προυσού γνωστή για τη θαυματουργή 
εικόνα, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, η οποία φυγαδεύτηκε από έναν νεαρό άντρα το 829 µ.Χ. από την Προύσα 
της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα µε την παράδοση, η εικόνα εξαφανίστηκε κάπου στη Θράκη και βρέθηκε στο 
συγκεκριμένο σημείο, όπου και φανερώθηκε σε ένα βοσκό στις 23 Αυγούστου, ημέρα που εορτάζεται. Η ώρα 
όμως πέρασε και στην επόμενη μας στάση στο χωρίο Ποταμιά εκτός από τις εξαιρετικές πίτες θα δοκιμάσουμε 
τις υπόλοιπες τοπικές σπεσιαλιτέ.

3 Μονή Αγάθωνος - Υπάτη και επιστροφή στην πόλη μας
ημέρα

Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την ιερά μονή Αγάθωνος κοντά στην Υπάτη. Μια 
διαφορετική Μονή,  Η παράδοση θέλει πως το παλιό Μοναστήρι, που ασκήτεψε ο Όσιος Αγάθωνας και 
βρισκόταν στα όρια των γειτονικών χωριών Λυχνού και Καστανιάς, υπέστη καθίζηση με αποτέλεσμα η εικόνα 
της Παναγίας να εξαφανιστεί, για να βρεθεί σε φωτόλουστη σπηλιά και εκεί, κοντά στη σημερινή του θέση 
να χτιστεί το επιβλητικό μοναστήρι. Παγώνια, φασιανοί, πέρδικες και πάπιες συνθέτουν το σημερινό τοπίο 
μαγείας που μαζί με τα ελάφια και τα αγριοπρόβατα σου μαρτυρούν την εξέλιξη του τότε, του τώρα, αλλά 
και της ζωής που συνεχίζεται... Επόμενος μας σταθμός η Υπάτη.  Όταν φτάσεις μαγεύεσαι από τη φυσική 
ομορφιά, τις βυζαντινές Εκκλησίες, τις κρήνες, τα τρεχούμενα νερά, τους καταρράκτες της.. Το μάτι σου χάνεται 
στα πλανεμένα μονοπάτια, όπου οι μάγισσες και οι νεράιδες σε προσκαλούν. Το Πάρκο των Ηρώων με τις 
προτομές του, είναι εκεί για να σου υπενθυμίζει ότι αυτός ο τόπος εκτός των άλλων  είναι τόπος ηρώων.. Θα 
έχουμε φυσικά χρόνο στην διάθεση μας να απολαύσουμε αυτήν την ομορφιά πριν να πάρουμε τον δρόμο της 
επιστροφής.



Τιμοκατάλογος

Καρπενήσι
3 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή σε 
τρίκλινο

1ο παιδί 
έως 12 
ετών

Τιμή 
Moνοκλ.
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  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το 
οποίο

• πληροί  όλες τις προδιαγραφές για άνετο και 
ασφαλές ταξίδι με σχολαστική

• Τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας   
• Ασφαλιστική κάλυψη     προσαρμοσμένη στις 

σύγχρονες συνθήκες

• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
• Οποιαδήποτε εισοδός
• Ο δημοτικός φόρος   διαμονής


