Αλπικά Χωριά Ευρυτανίας-Καρπενήσι
Οδικώς 4 ημέρες

1η μέρα: Θεσσαλονίκη - Καρπενήσι
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις νωρίς το πρωί για Καρπενήσι, με
ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος με τη συνοδεία του συνοδού μας, στην κεντρική
πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά και φημισμένα αλλαντικά αλλά και
επίσκεψη στον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που κάποτε
ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη
σχολή στην Ευρυτανία για ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα.
Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας
2η ΜΕΡΑ: Καρπενήσι Λίμνη Κρεμαστών - Παναγία Τατάρνα – Saloon Park – Καρπενήσι
Αναχωρούμε μετά το πρωινό για την όμορφη Λίμνη Κρεμαστών για να επισκεφτούμε
το Μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας. Η διαδρομή είναι μοναδική. Η φύση θα μας
αποζημιώσει με το παραπάνω για αυτά το 60 χιλιόμετρα που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε
στην λίμνη των Κρεμαστών. Θα εκπλαγούμε από την ομορφιά της λίμνης, του τοπίου αλλά και
του μοναστηριού. Θα μάθουμε την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε , θα επισκεφτούμε το
εξαιρετικό εκκλησιαστικό μουσείο της μονής όπου θα μας ξεναγήσουν. Συνήθως μας κερνούν
καφεδάκι και λουκούμι. Αφού απολαύσουμε την γαληνεμένη ομορφιά της περιοχής και πριν
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας , θ επισκεφτούμε περίπατο ή ένα ζεστό ρόφημα στο Πάρκο
Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το
Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON PARK, που συνδυάζει την ομορφιά της
ελληνικής φύσης και την παράδοση του αμερικανικού νότου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας
3η ΗΜΕΡΑ : Καρπενήσι- Παναγιά Προυσιώτισσα-Μεγάλο & Μικρό Χωριό –
Κορυσχάδες
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε προς την Παναγία την Προυσσιώτισσα, αφού πρώτα
περάσουμε από το Κεφαλόβρυσο και συζητήσουμε για την μεγάλη μάχη όπου έπεσε ο Μάρκος
Μπότσαρης. Φυσικά θα δούμε και το μνημείο που υπάρχει εκεί. Συνεχίζουμε κάνοντας μια

υπέροχη διαδρομή. Θα περάσουμε και από ένα σημείο όπου θα δούμε τα βήματα της Παναγίας
χαραγμένα πάνω στον βράχο. Φτάνοντας στην ιερά μονή της Παναγίας , θα έχουμε χρόνο να
προσκυνήσουμε , να πάρουμε Αγίασμα , να δούμε το μικρό μουσείο όπου βρίσκονται και τα
άρματα του Καραϊσκάκη και θα αναχωρήσουμε για το Μεγάλο Χωριό όπου εκεί μπορούμε να
ψωνίσουμε τα εκπληκτικά παραδοσιακά προϊόντα πχ, γλυκά, αυγά, χυλοπίτες μέχρι και κρέας.
Συνεχίζουμε για Το Μικρό Χωριό είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς του νομού. Αποτελείται από το Παλαιό και Νέο Μικρό Χωριό, που βρίσκονται μέσα
σ’ ένα σύμπλεγμα απίστευτης ορεινής ομορφιάς, στο σημείο όπου συναντιούνται τα βουνά
Βελούχι, Καλιακούδα και Χελιδόνα. Το Παλαιό Μικρό Χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 900
μέτρων, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το
Νέο Μικρό Χωριό. Συνεχίζουμε για Κορυσχάδες που βρίσκονται μέσα σ’ ένα μαγευτικό τοπίο
περιτριγυρισμένο από ελατοδάση. Αξιοθέατο του χωριού αποτελεί το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης, όπου συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο της Ελεύθερης Ελλάδας στις 14 Μαΐου
1944. Στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου το οποίο χτίστηκε το 1901. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακά είναι τα παλιά αρχοντικά που σώζονται στο δήμο και η εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου που χρονολογείται από το 1865. Επιστροφή στο Καρπενήσι το μεσημέρι. Απόγευμα
ελεύθερο να περπατήσετε στο παραδοσιακό Καρπενήσι.
4η μέρα Καρπενήσι-Υπάτη-Μονή Αγάθωνα-Γοργοπόταμος – Επιστροφή
Αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική γέφυρα του
Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω απ' το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο πλαγιές
της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο κύριος Σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στις 25 Νοεμβρίου του 1942 , αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με
Άγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής,
ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που
πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις ενδοξότερες σελίδες της
νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων και ξεκινούμε για Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση στάση στη
Λάρισα. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας .
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :













Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και
τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.




Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

