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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ: 01/02/2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ: 02/02/2020 

 

Ημζρα 1η άββατο 01 Φεβρουαρίου 

Συγκζντρωςθ ςτον επικυμθτό τόπο νωρίσ το πρωί, τακτοποίθςθ των αποςκευϊν μασ ςτο ποφλμαν και 

άμεςθ αναχϊρθςθ. Η πρϊτθ μασ ςτάςθ ςτθν 

περιοχι τθσ Λαμίασ για τον καφζ  και τθν 

ξεκοφραςι μασ. Στθν ςυνζχεια ςυνεχίηουμε και 

αρχίηουμε να ανθφορίηουμε προσ Συμφρηςτό 

μζςα από μία μαγευτικι διαδρομι με πράςινο 

και τρεχοφμενα νερά. Μικρι ςτάςθ ςτο χάνι του 

Συμφρηςτοφ για να καυμάςουμε το υπζροχο 

τοπίο και να το αποκανατίςουμε ςτισ 

φωτογραφικζσ μασ μθχανζσ. Μετά από ολιγόωρο 

ταξίδι φκάνουμε ςτο πανζμορφο και γραφικό 

Καρπενήςι κάνοντασ κάποια ολιγόωρθ ςτάςθ 

για να το γνωρίςουμε και να το περπατιςουμε. 

Στθν ςυνζχεια μζςω μία πανζμορφθσ διαδρομισ 

δίπλα ςτο ποτάμι κατευκυνόμαςτε για το χωριό Προυςόσ όπου ευρίςκεται η Ιερά Μονή τησ Παναγίασ  

Προυςιώτιςςασ με τθν εικόνα Τθσ Παναγίασ από τθν Προφςα τθσ Μικράσ Αςίασ, με το αξιόλογο 

ξυλόγλυπτο τζμπλο, τθν πλοφςια βιβλιοκικθ, με νερό αγίαςμα και το ενδιαφζρον μικρό μουςείο. Η Ι. 
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Μονι ευρίςκεται ανάμεςα ςε τοπίο απαράμιλλθσ ομορφιάσ και κεωρείται από τισ  ομορφότερεσ και 

ςθμαντικότερεσ τθσ Ευρυτανίασ. Προςκφνθμα ςτθν Ιερά Μονι και γνωριμία με αυτιν. Στθν ςυνζχεια 

αναχωροφμε για το χωριό Κλαυςί όπου κα γευματίςουμε ςε παραδοςιακι χωριάτικθ ταβζρνα. (ατομικά 

ζξοδα). Μετά το μεςθμεριανό μασ φεφγουμε για το χωριό Βουτφρο, τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια του 

ξενοδοχείου, ξεκοφραςθ.  Το βράδυ ςασ προτείνουμε τθν ςυμμετοχι ςασ ςε μαγαηί με ηωντανι μουςικι 

για δείπνο και διαςκζδαςθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, Διανυκτζρευςθ. 

Ημζρα 2η Κυριακή 02 Φεβρουαρίου 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ ςτο 

ξενοδοχείο μασ, ξεκινάμε για να γνωρίςουμε τα 

γραφικά και πανζμορφα χωριά τθσ περιοχισ. Η 

πρϊτθ μασ επίςκεψθ ςτο χωριό τισ 

Κορυςχάδεσ, ζνασ τόποσ φορτιςμζνοσ με 

μνιμεσ από τον καιρό του Βϋ Παγκοςμίου 

πολζμου και τθσ Εκνικισ αντίςταςθσ των ετϊν 

1941-1944. Το υπζροχο αυτό χωριό είναι 

χτιςμζνο ςε υψόμετρο 940 μ. ςε μία 

ελατοςκζπαςτθ περιοχι με υπζροχα ςπίτια και 

αρχοντικά παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ  με 

τθν πλακόςτρωτθ πλατεία με τα πλατάνια και τθν εκκλθςία του Αγίου Αθαναςίου. Επιςκεφτείτε το 

πετρόχτιςτο δθμοτικό ςχολείο των Κορυςχάδων, ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο που ςιμερα ςτεγάηει το 

Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ. Μικρόσ χρόνοσ παραμονισ μασ. Στθν ςυνζχεια αναχωροφμε για το  Μεγάλο 

Χωριό που είναι χτιςμζνο ςε 720 μ. υψόμετρο και ςτισ πλαγιζσ του όρουσ Καλιακοφδα. Ζνα χωριό 

πνιγμζνο ςτο πράςινο, με τρεχοφμενα νερά και υπζροχο κλίμα. Εδϊ για τουσ λάτρεισ τθσ πεηοπορίασ κα 

μποροφν να περπατιςουν ςτο μονοπάτι μζςα ςτθν φφςθ και το καταπράςινο περιβάλλον. Όςοι δεν κα 

ακολουκιςουν τθν πεηοπορία ασ απολαφςουν τον καφζ τουσ ι τα υπζροχα γλυκά κάτω από τον ίςκιο του 

τεράςτιου πλάτανου ςτθν κεντρικι πλατεία του χωριοφ, ψωνίςτε τοπικά φρζςκα  ηυμαρικά χειροποίθτα 

από το μικρό εργαςτιριο του χωριοφ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτα και γνωριμία με τα καλντερίμια του 

χωριοφ. Η εκδρομι μασ ςυνεχίηεται για  να γνωρίςουμε ζνα άλλο φανταςτικό  χωριό το Κρίκελο ζνα 

πανζμορφο και πνιγμζνο ςτο πράςινο χωριό. Ζνα χωριό που κάκε εποχι του χρόνου είναι φανταςτικό ςτα 

1120 m υψόμετρο. Επιςκεφτείτε τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου ςτθν πλατεία και ανακαλφψτε το 

πανζμορφο αυτό χωριό. Εδϊ κα γευματίςουμε (ατομικά ζξοδα) ςε παραδοςιακι χωριάτικθ ταβζρνα του 

χωριοφ μα τοπικά εδζςματα. Αρχίηουμε να παίρνουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ, παίρνοντασ μαηί μασ 

όλεσ αυτζσ τισ ομορφιζσ που μασ χάριςε θ Ευρυτανική Γή, δίνοντασ τθν υπόςχεςθ ςτον εαυτό μασ ότι 

ξανά κα τθν επιςκεφκοφμε. Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν για καφζ και ξεκοφραςθ. άφιξθ ςτθν Χαλκίδα 

αργά το βράδυ. 

                                                                                                                                               ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 68 € 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 20 €                                                                 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ :  

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν 

 Διαμονι (1 νφχτα) ςε κεντρικό ξενοδοχείο 3* ςτο Καρπενιςι  (HOTEL VILLA VIRGINIA 3*)  

 Πρωινό ςε ανοιχτό πλοφςιο μπουφζ 

 Εκδρομζσ – περιθγιςεισ βάςει του προγράμματοσ 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ ςυνοδόσ του γραφείου. 

 Ο νζοσ φόροσ διανυκτζρευςθσ που ιςχφει ςτθν Ελλάδα από 01/01/2018 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ :  

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Τα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται. 

 Ατομικά ζξοδα. 
 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
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