Κ. Δεύτερα 2/3 Αλευρομουτζουρώματα !
Η καλύτερη Μονοήμερη εκδρομή στο ΓΑΛΑΞΙΔΙ !
Μόνο με 18 € κατά άτομο !
-Γκρουπ άνω των 10 ατόμων :16€
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών 12 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Την Καθαρά Δευτέρα αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας
Σταδίου 65 (στην Oμόνοια) ξεκινάμε την εκδρομή μας, για το πανέμορφο
ΓΑΛΑΞΙΔΙ Αλεύρι και φούμο για το αλευρομουτζούρωμα. Φτάνοντας στο
Γαλαξίδι, μην ξεγελαστείτε από τη φαινομενική ηρεμία. Είναι γιατί το κέντρο
των εκδηλώσεων βρίσκεται στο λιμάνι. Φυσικά καθ' οδόν θα συναντήσετε
κάποιους ήδη αλευρομουτζουρωμένους , οι οποίοι ανυπόμονα μπήκαν στη
μάχη πριν από το ραντεβού των 2.30, στο οποίο ο δήμος θα μοιράσει το
δωρεάν αλεύρι. Στους δρόμους πάγκοι πουλάνε φούμο και ολόσωμες λεπτές
πλαστικές στολές - φόρμες με κουκούλα για όσους θα ήθελαν υποτυπωδώς να
προφυλάξουν τα ρούχα τους. Βέβαια, αν δεν ήρθατε με ρούχα αποφασισμένοι
να τα πετάξετε μετά, δύσκολα θα καταφέρετε να τα καθαρίσετε - κυρίως από
το φούμο. Περπατώντας στις γειτονιές οι μυρωδιές θα σας ξετρελάνουν! Εκτός
από τα παραδοσιακά εδέσματα της
Καθαράς Δευτέρας με τη φασολάδα και τις ψαρολιχουδιές, δεν είναι λίγα τα
εστιατόρια στις πλατείες αλλά και κάποιοι νοικοκυραίοι που ετοιμάζουν τα
κάρβουνα στις ψησταριές είτε για χταποδάκι και ψαρικά για όσους νηστεύουν
παραδοσιακά είτε για κρεατικά για αρκετούς που δεν τηρούν τη νηστεία. Ο
κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι έχει την περισσότερη κίνηση. Στο
λιμάνι γίνεται πανζουρλισμός. Οικογένειες με μικρά παιδιά και νέοι οι
περισσότεροι συμμετέχοντες, μπαίνουν στο έθιμο με κέφι και γέλιο! Κάποιοι
χωρίς καν στολές ή μάσκα, μαύροι ή κάτασπροι απ' την κορφή ως τα νύχια,
πετούν τα «πολεμοφόδια».
Διασκέδαση παρελαύνοντας στους δρόμους του Γαλαξιδιού, για να
καταλήξουν σε κάποια ταβέρνα ή κάποιο καφέ. Για όσους δεν επιθυμούν να
αλευρωθούν μπορούν να παρακολουθήσουν το έθιμο από την απέναντι μεριά

του λιμανιού. Αναχώρηση το απογευματάκι για Αθήνα μετά από πολύ παιχνίδι
με πολλά χαμόγελα και τις καλύτερες εντυπώσεις.
Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398-2155003660 ή 6975404060 (οι κρατήσεις θα
γίνουν μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων )
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 110/002342-67 (ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ) Για online πληρωμές ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες:IBAN:
GR3701101100000011000234267
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 5044085876614 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Για online
πληρωμές ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες: IBAN:
GR6601720440005044085876614

Περιλαμβάνονται:
Όλες οι μεταφορές με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Φαγητό, προσωπικά έξοδα, και ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο πρόγραμμα.

