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2ΗΜΕΡΗ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ    

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ                  
 

 
Κοιλάδες, φαράγγια και επιβλητικοί βράχοι, ποτάμια που συναντιούνται, ατελείωτα 

δάση από έλατα, καρυδιές, καστανιές και πανύψηλα πλατάνια. Μικρά χωριά, χτισμένα 
κυρίως από πέτρα στους πρόποδες και στις πλαγιές της Καλιακούδας και της 

Χελιδόνας συνθέτουν τον απίθανο, γεμάτο φυσικές εναλλαγές, κόσμο του 
Καρπενησίου!!! 

2ΗΜΕΡΗ : 12 ΕΩΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 06:45 πρωινή από Πλατεία Ομόνοιας για Ρίο – 

Αντίρριο – Αγρίνιο – Θέρμο. Στάση για το πρωινό μας καφεδάκι. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 

την Μονή Κοσμά του Αιτωλού στον οικισμό Μέγα Δένδρο του Θέρμου. Παραμονή για επίσκεψη. 

Συνεχίζουμε την διαδρομή όπου θα περάσουμε τα γραφικά χωριά Ταξιάρχης, Καλλιθέα, Σπαρτιά, 

Χαλίκι για να φτάσουμε στον Προυσσό όπου σε όμορφη και επιβλητική τοποθεσία που 

διαμορφώνεται στις άκρες των βουνών Καλιακούδα και Χελιδόνα, επάνω σε ένα βράχο με μαγευτική 

θέα  είναι κτισμένη η ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας ή Μονή Προυσού. Παραμονή 

για βόλτα, προσκύνημα. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το χωριό Κορυσχάδες όπου θα έχουμε 

χρόνο για φαγητό. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο γραφικό Καρπενήσι. Τακτοποίηση στο 

ξεν/χείο μας. Ελεύθερος χρόνος να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Καρπενήσι και να απολαύσετε 

το δείπνο σας σε κάποιο ταβερνάκι με παραδοσιακό χωριάτικο φαγητό και υπέροχες τοπικές γεύσεις 

. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 2η: Πρωινό. Ώρα 09:30 αναχώρηση για  επίσκεψη στο  Μεγάλο Χωριό όπου η γραφικότητα 

και η φυσική ομορφιά είναι μοναδική. Τα χαρακτηριστικά του χωριού είναι τα πέτρινα αρχοντικά 

σπίτια, καλοδιατηρημένα, τα οποία είναι χτισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. 

Όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί (εφόσον είναι ανοικτό) και το λαογραφικό μουσείο του 

χωριού, το οποίο προσφάτως ανακαινίστηκε και εμπλουτίστηκε με εκθέματα που μαρτυρούν την 

αγροτική και κτηνοτροφική ιστορία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ελεύθερος 

χρόνος για βόλτα τσιπουράκι και αγορές παραδοσιακών προϊόντων. Στην συνέχεια  θα 

κατηφορίσουμε τις πλαγιές του Τυμφρηστού για να βρεθούμε το μεσημέρι στον ιστορικό 

Γοργοπόταμο  όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Νωρίς το απογευματάκι αναχώρηση για 

επιστροφή στην πόλη μας με μια ενδιάμεση στάση για καφέ στην  γραφική Ιτέα.   

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 
 

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr


Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος αν το κρίνει 
σκόπιμο χωρίς βέβαια παραλήψεις. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, 

καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και 

επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο 

από το εσωτερικό περιβάλλον. Επίσης τα καλύμματα που επιλέγουμε για τις εκδρομές μας είναι εγγυημένα 

και ακολουθούν πλήρως όλους τους κανόνες υγιεινής και προστασίας. Για αυτό χρησιμοποιούμε επώνυμα 

και επιλεκτικά καταλύματα προς όφελος και προστασίας του πελάτη μας. Η Χρήση μάσκας μέσα στο 

πούλμαν είναι υποχρεωτική! 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 80,οο€ 
Μονόκλινο επιπλέον επιβάρυνση και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 20,οο€ 
 
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 

1. Την μεταφορά , περιήγηση με το πούλμαν  

2. Τα διόδια διέλευσης γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και εθνικών οδών 

3. Μία (1) διαν/ση σε ξεν/χείο  στο Καρπενήσι 

4. Ένα (1) πρωινό σε μπουφέ 

5. Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων & χώρων εάν υπάρχουν, φαγητά, ποτά, τον φόρο διαμονής 1,5€ 

ανά δωμάτιο ανά διαν/ση τα οποία πληρώνονται απευθείας στο κατάλυμα και γενικώς ότι ρητά δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 

 Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 30,οο€ 
τουλάχιστον κατ’ άτομο  έως 20/10/22 . 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 8/11/2022 υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο 
φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα .  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο 

και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη και  υγείας ) γι’ αυτό και σας 

παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 Για ακύρωση από 29/10/22 έως 4/11/22 κρατείται η προκαταβολή ποσού 30,οοΕ 
κατ' άτομο 

 Για ακύρωση από 5/11/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 
υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να καταβληθεί 
στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός αν ο ίδιος ο 

πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο. 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει 
ταυτόχρονα χωρίς επιφύλαξη την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια και σας συνιστούμε να 
ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή στο site μας www.georgadastravel.gr ώστε να 

είστε γνώστες του τι ισχύει με βάση την τουριστική νομοθεσία. 

 

http://www.georgadastravel.gr/

