
 
 

                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 
 

2/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ                                           ΤΗΝΟΣ                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, λόγω 

της μοναχής που κατοίκησε στη μονή. Επόμενη στάση, η Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, για να 

προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για Ραφήνα, και 

επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ  

 

3/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για το Σπήλαιο των Λιμνών, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Εντός του σπηλαίου υπάρχουν 

δεκατρείς κλιμακωτές λίμνες και σταθερή θερμοκρασία 13-16 βαθμούς Κελσίου. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό για 

όσους αποφασίσουν να επισκεφθούν τη σπηλιά: οι λίμνες ξεχειλίζουν δημιουργώντας μικρούς καταρράκτες, 

φωτισμένοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες παίρνουν τα πιο απίθανα σχήματα, ενώ τα τοιχώματα του σπηλαίου 

διαθέτουν σπάνιους χρωματισμούς. Συνεχίζουμε για το Πλανητέρο, χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων 

ανάμεσα σε καρυδιές, πλατάνια και ορμητικά νερά που αναβλύζουν από τις πηγές του Aροανίου ποταμού, όπου θα 

απολαύσουμε το γεύμα μας. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

4/10/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ                                            ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ                              ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:00 για την Ιερά Μονή Παναγίας Κυπαρισσιώτισσας & Αγίου Ιερόθεου, που σήμερα γιορτάζει. 

Η μονή βρίσκεται στο Δερβένι, 8χλμ. από την πόλη των Μεγάρων, και ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα από τον 

Όσιο Μελέτιο. Σύμφωνα με την παράδοση, είκοσι μοναχοί της μονής σώθηκαν από την επίθεση πειρατών 

ανεβαίνοντας σε ένα κυπαρίσσι, κρατώντας την εικόνα της Παναγίας. Στη μονή υπάρχει σχετικό μνημείο του 15ου 

αιώνα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Πάχη για καφέ ή ουζάκι. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 7 ευρώ  

 

9–10/10/2021                            ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                      2 ΗΜΕΡΕΣ   

9/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Λαμία, στάση στο ύψος της Εθνικής Οδού, συνεχίζουμε προς 

Δομοκό και Καρδίτσα και φθάνουμε στη Λίμνη Πλαστήρα. Χτισμένη σε υψόμετρο 1.000μ., η λίμνη αποτελεί 

πραγματικό στολίδι της περιοχής. Η ιδέα της κατασκευής της (1960) ανήκει στον στρατιωτικό και πολιτικό Νικόλαο 

Πλαστήρα. Ξεκινάμε για το γύρο της λίμνης που είναι μια εμπειρία μοναδική. Διασχίζουμε γραφικά  χωριά, που 

διαδέχονται το ένα το άλλο, και  φθάνουμε στην Πλαζ Λαμπερού, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Επόμενη στάση, 

στο  Φράγμα και κατόπιν στο Νεοχώρι, το όμορφο χωριό που απλώνεται σε καταπράσινη περιοχή με υπέροχη θέα 

στη λίμνη. Συνεχίζουμε περνώντας από το χωριό Πεζούλα και την Καρδίτσα, και φθάνουμε στην Καλαμπάκα. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

10/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα Μετέωρα. Πρώτη στάση στην Ιερά Μονή Αγίου 

Στεφάνου και κατόπιν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών. Συνεχίζουμε τη μαγευτική διαδρομή μας 

προς την πανέμορφη Ελάτη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα σε δάσος από έλατα και όπου θα έχουμε γεύμα. 

Στην επιστροφή, περνάμε από Πύλη, Τρίκαλα, Καρδίτσα και το βράδυ φθάνουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ   

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό 

(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον). 
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10/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                    ΑΙΓΙΝΑ                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Πειραιά, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο με προορισμό την Αίγινα. Πρώτη στάση, 

στην εκκλησία του Άγιου Νεκτάριου, και κατόπιν στον αρχαιολογικό χώρο της Αθηνάς Αφαίας. Συνεχίζουμε για την 

Αγία Μαρίνα, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στην πόλη της Αίγινας, 

και θα έχουμε χρόνο για καφέ και βόλτα, μέχρι την επιβίβασή μας στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και 

επιστροφή με το πούλμαν στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 28 ευρώ 

 

 

15/10/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                          ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ – ΧΑΣΙΑ                                ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:00 για τον Άγιο Κυπριανό, όπου θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό και κατόπιν θα 

συνεχίσουμε για καφέ ή φαγητό στη Χασιά. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 8 ευρώ   

 

 

16-17/10/2021                     ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΚΗΠΟΙ                   2 ΗΜΕΡΕΣ 

16/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Γιάννενα μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Στο Αντίρριο θα 

επισκεφθούμε το μουσείο δημιουργίας της γέφυρας και θα συνεχίσουμε για το παραθαλάσσιο Μενίδι Αμφιλοχίας, 

όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Λίγο πριν τα Γιάννενα θα επισκεφθούμε το Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα ατομικά) 

με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Άφιξη στα Γιάννενα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

17/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα Ζαγοροχώρια. Πρώτος σταθμός, το 

πολυφωτογραφημένο Γεφύρι του Κόκκορη και του Καλογήρου. Συνεχίζουμε για τους Κήπους, το χωριό με τα παλιά 

αρχοντικά, και κατόπιν για το Τσεπέλοβο, που είναι ιδανικό για περίπατο. Επόμενη στάση, στη Σαρακατσάνικη 

Στάνη. Μέσα σε ένα κατάφυτο χώρο από έλατα και πεύκα, η Αδελφότητα των Σαρακατσαναίων έχει κατασκευάσει 

αίθουσα μουσείου και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια των παλαιών κτηνοτρόφων, που αναπαριστούν τον 

νομαδικό και ορεινό τους πολιτισμό.  Συνεχίζουμε για τα Γιάννενα και για το περίφημο Χάνι του Τερόβου, όπου θα 

έχουμε το γεύμα μας. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ 

Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το πούλμαν, διαμονή στο ξενοδοχείο σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό 

(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον). 

 

 

16-17/10/2021                                                                ΤΗΝΟΣ                                                                2 ΗΜΕΡΕΣ 

16/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας και επιβίβαση στο πλοίο για το νησί της 

Μεγαλόχαρης. Άφιξη στην Τήνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση ή βόλτα. Το 

απόγευμα θα επισκεφθούμε τη Μονή Κεχροβουνίου, όπου μόνασε η Αγία Πελαγία, και θα συνεχίσουμε για το γύρο 

του νησιού, περνώντας από το χωριό Βώλαξ, με το μοναδικό σεληνιακό τοπίο, και τον  γραφικό Πύργο, γενέτειρα 

σπουδαίων γλυπτών. Εκτός από τα θαυμάσια δημιουργήματα της μαρμαροτεχνίας που μπορεί κανείς να θαυμάσει σε 

διάφορα σημεία του χωριού, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το σπίτι του Γιαννούλη Χαλεπά και τη Σχολή 

Καλών Τεχνών. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη χώρα για ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

17/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Το πρωί όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στον κυριακάτικο εκκλησιασμό στη 

Μεγαλόχαρη. Μετά το τέλος της λειτουργίας, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το πρωινό μας και στη συνέχεια 

έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε τη χώρα της Τήνου.  Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για Ραφήνα 

και στη συνέχεια στο πούλμαν για Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 90 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά από / προς Ραφήνα με πούλμαν, εισιτήρια πλοίων Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, διαμονή 

σε δίκλινα / τρίκλινα δωμάτια με πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον). 

 

 

16/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ                                      ΤΗΝΟΣ                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, λόγω 

της μοναχής που κατοίκησε στη μονή. Επόμενη στάση, η Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, για να 

προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για Ραφήνα, και 

επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ  



 

17/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                  ΓΡΑΒΙΑ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ                                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για τη Γραβιά, με ενδιάμεση στάση έξω από τον Ορχομενό για καφέ. Χτισμένη στους 

πρόποδες του Παρνασσού, η Γραβιά είναι γνωστή για την ιστορική μάχη που δόθηκε στο θρυλικό χάνι τον Μάιο του 

1821. Με επί κεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, οι έλληνες αγωνιστές πέτυχαν εδώ την πρώτη ουσιαστική νίκη 

εναντίον των τουρκικών δυνάμεων. Μετά την επίσκεψή μας στο ιστορικό χάνι, θα συνεχίσουμε για την όμορφη 

Παύλιανη, όπου θα παραμείνουμε για το γεύμα μας και θα περπατήσουμε στο καταπράσινο πάρκο. Το βράδυ 

επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ   

 

20/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ                         ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 15:30 για το Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, όπου θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό, και 

κατόπιν, για το παραθαλάσσιο Λουτράκι, για καφέ ή φαγητό. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ  

 

24/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                         ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 με στάση καθοδόν για ένα χωριό έκπληξη, το Χρισσό Φωκίδας, φωλιασμένο στους πρόποδες 

του Παρνασσού. με το βλέμμα του στραμμένο στη θάλασσα και τον ελαιώνα της Άμφισσας Το Χρισσό είναι το πιο 

όμορφο «μπαλκόνι» της περιοχής. Νεοκλασικά αρχοντικά και πέτρινα σπίτια συνθέτουν την εικόνα ενός πανέμορφου 

οικισμού, που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός και είναι ιδανικός για χαλάρωση και βόλτα. Κατηφορίζοντας το 

κεντρικό καλντερίμι, φτάνουμε στην γραφική πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, τις πέτρινες κρήνες και τα 

καφενεία. Προαιρετικό καφεδάκι στο παραδοσιακό καφενείο του χωριού αλλά και επίσκεψη στο πολύ αξιόλογο 

Λαογραφικό Μουσείο (είσοδος δωρεάν), με την υπέροχη συλλογή από παραδοσιακές φορεσιές, σπάνιες γκραβούρες, 

κεντήματα και όπλα του 1821. Η συλλογή συγκροτήθηκε με αγάπη και μεράκι από τον κ. Ηλία Δαραδήμου, ο οποίος 

τη δώρισε στο μουσείο. Για το μεσημεριανό μας γεύμα θα παραμείνουμε στο Χρισσό και θα απολαύσουμε 

παραδοσιακούς ρουμελιώτικους μεζέδες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γαλαξίδι, όπου θα κάνουμε στάση 

για τον απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ   

 

27-28/10/2021                         ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ              2 ΗΜΕΡΕΣ  

27/10/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ: Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσού, με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Χτισμένη 

σε επιβλητικό τοπίο, ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η μονή 

χτίστηκε πιθανότατα τον 12ο αιώνα και οφείλει το όνομά της στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 

Προυσιώτισσας. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού, όπου θα έχουμε το 

γεύμα μας. Επιστροφή στο Καρπενήσι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

28/10/2021 ΠΕΜΠΤΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τους Κορυσχάδες, ένα  από τα γραφικότερα χωριά της 

Ελλάδας. Περιτριγυρισμένοι από μεγαλοπρεπή βουνά ανάμεσα σε έλατα και πλατάνια, οι Κορυσχάδες έχουν 

ανακηρυχθεί διατηρητέος οικισμός. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και επίσκεψη στο Μουσείο. Επόμενη στάση θα 

κάνουμε στο Μεγάλο Χωριό με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πλακόστρωτα και τις βρύσες, και κατόπιν στους 

Γοριανάδες, άλλο ένα πανέμορφο γραφικό χωριουδάκι της Ευρυτανίας, όπου θα έχουμε το γεύμα μας. Το βραδάκι 

επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Λαμία, στην Εθνική Οδό. 

Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ  

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό 

(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον). 

 

 

28-30/10/2021                                  ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ                              3 ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΔΕΣΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 

28/10/2021 ΠΕΜΠΤΗ: Αναχώρηση στις 07:00, στάση στη Λαμία στο ύψος της Εθνικής Οδού, και κατόπιν στον 

Πλαταμώνα, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Συνεχίζουμε για τις καταπράσινες πλαγιές του Βερμίου όρους, και 

την Παναγία τη Σουμελά, σημείο αναφοράς του ποντιακού Ελληνισμού. Το σημερινό μοναστήρι χτίστηκε το 1951 

για να στεγάσει τη θαυματουργή εικόνα και τα κειμήλια της ομώνυμης μονής που ιδρύθηκε το 386 μ.Χ. στην 

Τραπεζούντα (Πόντος) στο όρος Μελά και καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους το 1922. Συνεχίζουμε για 

το Λουτράκι Αριδαίας, τον όμορφο οικισμό που είναι χτισμένος στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, στην 

επαρχία Αλμωπίας, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται δίπλα στις όχθες του θερμοπόταμου 

που διασχίζει την περιοχή και αποτελεί την πηγή των φημισμένων ιαματικών Λουτρών Πόζαρ. Με σταθερή 

θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου, τα νερά των Λουτρών αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από το βουνό 



δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που συνδυάζει το υγρό στοιχείο με το πυκνό 

πράσινο της περιοχής. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

29/10/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μετά το πρωινό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε τη λουτροθεραπεία 

μας στις μικρές κλειστές πισίνες, στον καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα και να επωφεληθούμε από τις ευεργετικές 

ιδιότητες των νερών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον γραφικό οικισμό του Αγίου Αθανασίου, με την παραδοσιακή 

μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, και από εκεί θα κάνουμε το γύρο της όμορφης Λίμνης Βεγορίτιδας. Η Βεγορίτιδα είναι 

η δεύτερη σε μέγεθος λίμνη της Ελλάδας, μετά τη Μεγάλη Πρέσπα, και είναι καταφύγιο για πολλά είδη άγριων 

πουλιών αλλά και σπουδαίος ψαρότοπος. Επόμενος σταθμός, ο Άγιος Παντελεήμωνας, το υπέροχο χωριό με την 

πανοραμική θέα στη λίμνη, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής 

για το ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

30/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την «πόλη των νερών», την Έδεσσα, και το Πάρκο των  

Καταρρακτών. Οι καταρράκτες βρίσκονται στην άκρη ενός βράχου  στο κέντρο της Έδεσσας, «στο φρύδι της πόλης», 

όπως έγραψε ο συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμης, και είναι οι μεγαλύτεροι στα Βαλκάνια. Αγκαλιασμένοι από πυκνή 

βλάστηση, προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα καθώς το νερό πέφτει ορμητικά από μεγάλο ύψος, δημιουργώντας 

μαγευτική ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε για την όμορφη Νάουσα, που είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και 

διασχίζεται από τον ποταμό Αραπίτσα, όπου θα κάνουμε στάση. Το καταπράσινο δημοτικό πάρκο και το Ιστορικό & 

Λαογραφικό Μουσείο είναι ορισμένα από τα αξιοθέατα. Από εκεί συνεχίζουμε για το Άλσος του Αγ. Νικολάου, έναν 

επίγειο παράδεισο με τρεχούμενα νερά και αιωνόβια πλατάνια, όπου θα παραμείνουμε για το γεύμα μας. Στη συνέχεια 

θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  

Τιμή συμμετοχής:        ευρώ   

Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια, πρωινό 

(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον). 

 

28/10/2021 ΠΕΜΠΤΗ                             ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για Λεβίδι, Βλαχέρνα και κατόπιν Βυτίνα, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Χτισμένη στους 

πρόποδες του Μαίναλου σε υψόμετρο 1.000μ., η Βυτίνα είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της 

Πελοποννήσου. Λιθόστρωτα σοκάκια, πέτρινα αρχοντικά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολλά τοπικά προϊόντα, με 

γνωστότερο το μέλι ελάτης, συμβάλλουν στη φήμη του τόπου. Επόμενος σταθμός, η εξίσου ατμοσφαιρική και 

ιστορική Δημητσάνα, η οποία εκτός από τον υπέροχο παραδοσιακό οικισμό διαθέτει πολλά αξιοθέατα: το μοναδικό 

στην Ελλάδα υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, όπου θα δούμε πώς έφτιαχναν το μπαρούτι την προβιομηχανική εποχή 

(η Δημητσάνα υπήρξε κέντρο ανεφοδιασμού σε μπαρούτι την περίοδο της Επανάστασης του 1821), η ιστορική 

βιβλιοθήκη με σπάνιες εκδόσεις, το εκκλησιαστικό μουσείο κ.ά. Μετά το γεύμα μας στα παραδοσιακά ταβερνάκια, 

αναχωρούμε για την πανέμορφη Στεμνίτσα, που είναι χτισμένη σε επιβλητικό τοπίο στο Φαράγγι του Λούσιου. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, στον ομώνυμο ποταμό, που διασχίζει το φαράγγι, λούστηκε ο Δίας και από εκεί προκύπτει 

και η ονομασία του. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ             

 

28/10/2021 ΠΕΜΠΤΗ           ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΤΥΜΒΟΣ – ΟΣ. ΕΦΡΑΙΜ            ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 11:00 για τον Μαραθώνα, τη γνωστή από την αρχαιότητα περιοχή της Αττικής, με το όμορφο 

φυσικό τοπίο και την πλούσια ιστορία. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, στον Τύμβο και στο μουσείο. Ο Τύμβος, 

ο χωμάτινος «Σορός» ύψους 9 μέτρων δημιουργήθηκε για να καλύψει τα αποτεφρωμένα λείψανα των 192 Αθηναίων 

που έπεσαν στη νικηφόρα μάχη κατά των Περσών (490 π.Χ.). Θα συνεχίσουμε για την όμορφη παραλία του 

Μαραθώνα, όπου θα έχουμε φαγητό και μπάνιο. Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ με ενδιάμεση στάση στο 

Μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ 

 

31/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΑΝΤΙΚΥΡΑ – ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

             ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Αναχώρηση στις 07:30 για την ιστορική Μονή της Παναγίας Ιερουσαλήμ μέσω Δαύλειας, με στάση καθοδόν. Η μονή 

σήμερα λειτουργεί ως μοναστήρι και πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου. Συνεχίζουμε για την Αντίκυρα, παραθαλάσσιο 

χωριό στον Κορινθιακό Κόλπο. Παραμονή για γεύμα στο γραφικό λιμανάκι. Στην επιστροφή θα κάνουμε στάση στο 

Μαυσωλείο Διστόμου, όπου φιλοξενεί τα οστά 230 κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή που εκτελέστηκαν από τους 

Γερμανούς Ναζί. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.  

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ 

 


