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ΚΑΡΠΕΝΗΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΤΙΩΣΙΑ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΤΡΛΑ 

2 ΗΜΕΡΕ ΟΔΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηςη :  07/06/ 20 ( KYΡΙΑΚΗ ) - 08/06/20 ( ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ )  

1η ημζρα: Αθήνα – Μονή Προυςιώτιςςασ -  : Πρωινή αναχώρηςη ( 07.30 π.μ. ), με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

κατευθυνόμαςτε προσ την Μακρακώμη , τον Άγιο Γεώργιο, τον Συμφρηςτό, τη ςήραγγα του Συμφρηςτοφ θα 

περάςουμε τα Καμζνα Βοφρλα, τη Λαμία και το Καρπενήςι . τη ςυνζχεια μζςω υπζροχησ καταπράςινησ διαδρομήσ 

φτάνουμε ςτη μονή τησ Παναγίασ Προυςιώτιςςασ χτιςμζνη ςε απόκρημνο βράχο. Παραμονή για προςκφνημα ςτη 

θαυματουργή εικόνα τησ που βρίςκετε ςε κρφπτη-παρεκκλήςι μζςα ςτο καθολικό τησ μονήσ. τη ςυνζχεια θα 

κατεθυνθοφμε προσ το Καρπενήςι για τακτοποίηςη, ελεφθεροσ χρόνοσ  και διανυκτζρευςη ςτο ξενοδοχείο.  

2η ημζρα: Μεγάλο Χωριό – Καμζνα Βοφρλα – Αθήνα :  Μετά την παροχή πρωινοφ ςε breakfast box (ΠΡΩΙΝΌ Ε 

ΠΑΚΕΣΟ) θα κατευθυνθοφμε προσ το  Μεγάλο Χωριό, περιοχή μοναδικήσ ομορφιάσ ςτουσ πρόποδεσ του 

Ελατοςκζπαςτου βουνοφ Καλιακοφδα, όπου θα απολαφςουμε τον πρωινό μασ καφζ και παραδοςιακά γλυκά. 

Επόμενοσ ςταθμόσ μασ είναι τα Καμζνα Βοφρλα όπου θα υπάρχει ελεφθεροσ χρόνοσ για μπάνιο , προαιρετικό 

φαγητό και καφζ. Σο απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο τησ επιςτροφήσ προσ Αθήνα. Άφιξη το βράδυ με τισ 

καλφτερεσ αναμνήςεισ.  

ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ / ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ : 80 EYΡΩ  

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 πολυτελζσ ποφλμαν για όλη τη διάρκεια εκδρομήσ  (πληρεί τισ προχποθζςεισ  απολφμανςησ /  

καθαριότητασ,  με αντιςηπτικό ςτην είςοδο  &  με  πληρότητα το 50 % )  ςφμφωνα με το πρωτόκολλο  

 Επιλεγμζνο ξενοδοχείο  HELVETIA  ςτο κζντρο του Kαρπενηςίου 

 πρωινό ςε πακζτο  - ςφμφωνα με το πρωτόκολλο  

 ζμπειροσ αρχηγόσ ςε όλη τη διάρκεια τησ εκδρομησ 

 αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ  

 ταξιδιωτική αςφάλιςη – ΔΩΡΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑ  
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

- φόροσ διαμονήσ ( υποχρεωτική καταβολή ςτη reception του ξενοδοχείου ), 

- Eίςοδοι ςε μουςεία, αξιοθζατα και αρχαιολογικοφσ χώρουσ,  ποτά- φαγητά, φιλοδωρήματα και ότι  αναφζρεται ωσ 

προαιρετικό. 
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