
 
 

 

 
 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΑΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ  

 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 28/10/2021 , 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. 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. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/10/21, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ  
– ΛΑΜΙΑ - ΒΟΛΟΣ (251 χλμ). 
   Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την ξακουστή Μονή Προυσού. Είναι χτισμένη σε 
απότομο βράχο που έχτισαν το 829 μ.Χ. οι μοναχοί Διονύσιος και Τιμόθεος και οι οποίοι έφεραν 
την εικόνα της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύμα στην περίοδο 
των εικονομαχιών. Παραμονή για προσκύνημα στην ιερή εικόνα της Παναγίας, έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστρέφοντας στο Καρπενήσι θα κάνουμε μία στάση στην 
πολυφωτογραφημένη θέση Κλειδί (όπου ο δρόμος εισχωρεί κυριολεκτικά μέσα στο βράχο) αλλά 
και στα «Πατήματα της Παναγίας», από όπου λέγεται ότι πέρασε η ιερή εικόνα και τα οποία 
ξεχωρίζουν πάνω στο βράχο από τα εκατοντάδες τάματα πιστών. Συνεχίζουμε για το Μεγάλο 
Χωριό το οποίο 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, όπου θα έχουμε παραμονή για καφέ στην πλακόστρωτη πλατεία με 
τον επιβλητικό πλάτανο. Από εκεί, αναχώρηση για την αρχόντισσα της Στερεάς Ελλάδας τη Λαμία. 
Το επιβλητικό κάστρο, το κέντρο της πόλης και οι υπέροχες πλατείες κερδίζουν τον επισκέπτη. 



Χρόνος στη διάθεσή σας για φαγητό και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για μια από τις ωραιότερες 
πόλεις και σημαντικό λιμάνι, το Βόλο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ακολουθεί γνωριμία με την πόλη του Βόλου. Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στην 
παραλιακή λεωφόρο του Βόλου, ξεκινώντας δυτικά από το δενδρόφυτο πάρκο Ρήγα Φεραίου για 
να θαυμάσετε το υπαίθριο δημοτικό θέατρο του Βόλου καθώς και το Δημαρχείο του Βόλου, το 
οποίο στεγάζεται σε κτίριο σχεδιασμένο από τον περίφημο αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Λίγο πιο 
κάτω συναντά κανείς το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Ωδείου Βόλου. Συνεχίζοντας τον 
περίπατό σας θα δείτε το άγαλμα της ελευθερίας του Βόλου ακριβώς απέναντι από τις 
εντυπωσιακές αποθήκες Παπαστράτου, με τους χαρακτηριστικούς ασημένιους θόλους. Στον 
παραλιακό δρόμο, με θέα τον Παγασητικό κόλπο, συναντά κανείς καφετέριες, εστιατόρια αλλά και 
τα περίφημα τσιπουράδικα του Βόλου, όπου μπορείτε να απολαύσετε το  φαγητό σας με τη 
συνοδεία τσίπουρου και λαχταριστών μεζέδων. Διανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/10/21, ΒΟΛΟΣ – ΓΥΡΟΣ  ΠΗΛΙΟΥ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – 
ΧΑΝΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ – ΜΗΛΙΕΣ). (107 χλμ) 

       Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο στολίδι του νομού Μαγνησίας με τα πανέμορφα 
χωριά, το Πήλιο. Πρώτη μας στάση η Μακρυνίτσα, από τα πιο ονομαστά Πηλιορείτικα χωριά, με 
πλούσια ιστορία, καλντερίμια και αρχοντικά σπίτια, αντιπροσωπευτικά δείγματα της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αμέσως μετά επισκεπτόμαστε την Πορταριά. Σημαντικό τουριστικό 
θέρετρο χειμώνα-καλοκαίρι, που βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα, λουλούδια και τρεχούμενα νερά 
όπου η θέα είναι καταπληκτική στον Παγασητικό Κόλπο. Επίσης θα δούμε τον μικρό καταρράκτη 
πλάι στον κεντρικό δρόμο και την Παναγία Πορταρέα. Στη συνέχεια, αναχώρηση για τον ορεινό 
παραδοσιακό οικισμό τα Χάνια, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό. Μετά τα Χάνια συνεχίζουμε 
για τον Άγιο Ιωάννη Κισσού, το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο της Μαγνησίας, η εκτεταμένη 
παραλία του με εκείνο το σχεδόν κατάλευκο, διάφανο χαλικάκι, που κάνει τα νερά γάργαρα και η 
βλάστηση, προσελκύουν τους παραθεριστές. Μετά τον Άγιο Ιωάννη αναχωρούμε για την 
Τσαγκαράδα που αποτελείται από τέσσερις συνοικίες: τον Άγιο Ταξιάρχη, την Αγία Παρασκευή, 
τον Άγιο Στέφανο και την Αγία Κυριακή. Κέντρο είναι η Αγία Παρασκευή με την πλατεία και τον 
τεράστιο γεροπλάτανο, περίμετρος 14 μ., όπου τρέφουν οι βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά που 
τρέχουν κάτω από την πλατεία. Άφιξη και στάση για να απολαύσουμε το τοπίο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τις Μηλιές. Θα δούμε την πατρίδα του Ανθίμου Γαζή, όπου μαζί με τον Γρηγόριο 
Κωνσταντά και τον Δανιήλ Φιλιππίδη ίδρυσαν την Μηλιώτικη σχολή του γένους το 1814. Στη 
κεντρική πλατεία των Μηλιών  βρίσκεται ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Θα 
εντυπωσιαστείτε από την τέλεια ακουστική του χώρου και τις ιδιαίτερες τοιχογραφίες. Επιπλέον  θα 
συναντήσετε την Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, ακριβώς πάνω από την πλατεία όπως επίσης και 
το Λαογραφικό Μουσείο Μηλεών.  Μέσω  του παραθαλάσσιου χωριού, Καλά Νερά επιστροφή στο 
Βόλο στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βραδάκι μπορείτε να απολαύστε τη βόλτα σας παραλιακά 
και παραμονή για φαγητό. Διανυκτέρευση.    

 
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ,  31/10/21,  ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ  – ΙΩΑΝΝΙΝΑ.(245 χλμ)        
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, 
μια όμορφη πόλη χτισμένη στη θέση της αρχαίας Τρίκκης , τα Τρίκαλα. Η πόλη χρωστά σε μεγάλο 
βαθμό την ομορφιά της στον ποταμό Ληθαίο αλλά και στα ιστορικά της μνημεία, την εξαιρετική 
ρυμοτομία, τις ευρύχωρες πλατείες, τα πάρκα και τους πεζόδρομούς της. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και φαγητό στην πόλη . Από εκεί παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για 
την πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 
για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  195  € / 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 και δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Βόλο, σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 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.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει 

η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την 

καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν 

τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 

14 ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα 
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής 
του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 
 
 
 
 

 

   
Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


