
 
 

 

 
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 
1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ–ΜΟΝΗ ΤΑΤΑΡΝΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. (237 χλµ) 

     Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί και αναχώρηση για το νοµό Ευρυτανίας, µε τα 
άφθονα νερά και χωριά αποµονωµένα, πνιγµένα στα έλατα, τις οξιές, τα πεύκα και τις 
λεύκες, εκεί όπου οι περισσότερες περιοχές παραµένουν ένα παρθένο Τµήµα της χώρας. 
Στάση στην Ανατολική όχθη της λίµνης των Κρεµαστών, στο τµήµα των Αγράφων που 
ανήκει στην Ευρυτανία. Παλιά ονοµαζόταν Τατάρνα. Θα επισκεφθούµε το µοναστήρι της 
Τατάρνας µε την ιδιόµορφη αρχιτεκτονική, που ονοµαζόταν άλλοτε µοναστήρι της 
Παναγίας της Φανερωµένης και θεωρείται από τα σπουδαιότερα της Ελλάδας. Η 
στρατηγική του θέση το έκανε ιδανικό κρησφύγετο και χώρο περίθαλψης των 
επαναστατών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και τέλειο ορµητήριο για τις πολεµικές 
επιχειρήσεις του Καραϊσκάκη. Στο µουσείο του µοναστηριού επίσης µπορείτε να δείτε 
πολλά κειµήλια που διασώζονται , όπως άµφια, ευαγγέλια, εικόνες και µεταξύ αυτών το 
καντήλι που πρόσφερε ο Κατσαντώνης ,ηρωικός κλέφτης των Αγράφων και του Βάλτου 
.Στη συνέχεια άφιξη στο Καρπενήσι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί ελεύθερος 
χρόνος για γεύµα στην γραφική πλατεία  και για µια πρώτη γνωριµία µε την κωµόπολη, 
όπου µπορείτε να επισκεφθείτε την εκκλησία της Αγίας Τριάδας µε τις αξιόλογες 
βυζαντινές και µεταβυζαντινές εικόνες. Για το βράδυ σας προτείνουµε δείπνο σε κάποια 
από τις τοπικές παραδοσιακές ταβέρνες. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ– ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ - ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ -–ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
(239 χλµ). 

   Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε και να προσκυνήσουµε τη ξακουστή 
Μονή Προυσσού . Είναι χτισµένη σε απότοµο βράχο που έχτισαν το 829 µ.Χ. οι µοναχοί 
∆ιονύσιος και Τιµόθεος και οι οποίοι έφεραν την εικόνα της Παναγίας από την Προύσσα 
της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύµα στην περίοδο των εικονοµαχιών . Συνεχίζουµε 
την διαδροµή µας για να επισκεφθούµε τα δύο παραδοσιακά χωριά, το Μικρό και το 
Μεγάλο χωριό. Το Μικρό Χωριό είναι ένας ορεινός προορισµός του Καρπενησίου µε 
παραδοσιακά σπίτια και πέτρινα δροµάκια που κρατάει ζωντανή την οµορφιά και την 
αρχοντιά του. Το Μεγάλο Χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Καλιακούδα, σε 
ύψος 700µ. απέναντι από τον Καρπενησιώτη ποταµό, στολισµένο µε παραδοσιακά 
πέτρινα σπιτάκια όπου είναι κτισµένο µέσα σε πυκνό ελατόδασος . Στη συνέχεια 
επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στο Καρπενήσι όπου θα παραµείνουµε για 
φαγητό . Μετά το γεύµα µας επιβίβαση στο πούλµαν για να πάρουµε το δρόµο της 
επιστροφής για την πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη 
εκδροµή µας. 



 
ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  70  € / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Μεταφορά µε πολυτελές, , ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, µε την πολυετή 
εµπειρία του οδηγού µας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Καρπενήσι, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας, µε πρωινό. 
- Τοπικό φόρο διαµονής. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του προγράµµατος και 
τις περιηγήσεις σας. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόµενο στο πρόγραµµα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
 
   
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 
 

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση µάσκας κατά την διαδροµή . 
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