Διήμερη Εκδρομή 23-24/11
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ !
-Μοναδική τιμή 70 €
-Μονόκλινο +20 ΕΥΡΩ
-Παιδιά έως 6 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών 45 ΕΥΡΩ
Πρόγραμμα :
1 ΗΜΕΡΑ
Τo Σάββατο αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου
65 (Oμόνοια ) ξεκινάμε την εκδρομή μας, με ενδιάμεσες στάσεις, ακολουθώντας
μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι πηγαίνουμε για την Ιερά μονή
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ,η οποία βρίσκεται έξω από το χωριό ΠΡΟΥΣΟΣ, σ
’ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς για προσκύνημα. Έπειτα θα
επισκεφθούμε στην απέναντι πλαγιά το καταπράσινο ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που ήταν
έδρα του τέως Δήμου Ποταμιάς. Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στα 800
μ. υψόμετρο, στους πρόποδες της άγριας Καλιακούδας, η οποία έχει πλουμίσει
την περιοχή με εκατομμύρια αιωνόβια έλατα. Εκεί θα επισκεφθούμε το
Λαογραφικό μουσείο και θα έχουμε χρόνο να κάνουμε την βόλτα μας και να
δοκιμάσουμε το παραδοσιακό φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και το
θεσπέσιο εκμέκ καταίφη. Άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση και ελεύθερος
χρόνος για γνωριμία καταπληκτικό ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ !
2 ΗΜΕΡΑ
Κυριακή πρωινό στο ξενοδοχείο αναχώρηση για το ιστορικό χωριό των
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ απέχει μόλις 5χλμ από το Καρπενήσι, αποτελεί ένα ακόμη χωριό
της Ευρυτανίας που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της σύγχρονης
Ελλάδας όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο εθνικής αντίστασης .Θα έχουμε
χρόνο να δούμε το πιο όμορφο χωριό της Ευρυτανίας όπου ο χρόνος
σταμάτησε και άφησε άθικτη την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική σε πλήρη
αρμονία με την ορεινή φύση ,σε μια περιοχή όπου η πέτρα και το ξύλο

υπάρχουν σε αφθονία, ο λαικός αρχιτέκτονας χρησιμοποίησε απλόχερα τα
υλικά που του προσφέρονταν, φτιάχνοντας οικοδομήματα, που μέχρι σήμερα
αντιστέκονται πεισματικά στο χρόνο. Έπειτα θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής κάνοντας στάση στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ για φαγητό ,για καφέ η
γλυκό. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις
από ένα υπέροχο διήμερο ..

