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Αγίου Πνεύματος στην περήφανη Ρούμελη!

Λουτρά της ΥΠΑΤΗΣ, Καρπενήσι, Προυσός & λίμνη Ταυρωπού
3 ημέρες
15 - 17 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα Σάββατο 15.06.2019:
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο στις 07:30 το πρωί για Υπάτη. Στάσεις καθ’ οδών για
καφέ και φαγητό. Άφιξη στην Υπάτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στην πρωτεύουσα
του νομού Φθιώτιδας τη Λαμία. Επιστροφή & διανυκτέρευση.
2η μέρα Κυριακή 16.06.2019:
Πρωινό. Αναχώρηση για τον Προυσό (800 μέτρα υψόμετρο) όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο
μοναστήρι της Π. Προυσιώτισσας, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο. Εκεί θα συναντήσουμε και
πολύτιμα κειμήλια καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Καραϊσκάκη. Έπειτα θα επισκεφθούμε τα
μοναδικής ομορφιάς χωριά, το Μεγάλο και το Μικρό χωριό τα οποία είναι κτισμένα στους πρόποδες του
βουνού Καλιακούδα. Με στάση στο αμφιθεατρικό Καρπενήσι, επιστρέφουμε στην Υπάτη. Ξεκούραση. Το
βράδυ γλέντι προαιρετικά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!
3η μέρα Δευτέρα Αγίου Πνεύματος 17.06.2019:
Πρόγευμα και αναχώρηση στις 08:30 για επίσκεψη στη μονή Αγάθωνος όπου βρίσκεται το σκήνωμα του
Βησσαρίωνα. Αναχώρηση & δια μέσω Καστρίου και Γραμμένης για το φράγμα της λίμνης Μέγδοβα ή
Ταυρωπού ή Πλαστήρα. Γεύμα ατομικά(προτείνουμε πέστροφα) στην πλαζ Λαμπερού. Στη συνέχεια θα
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής δια μέσου Λάρισας. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση,
άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:
Σε δίκλινο/τρίκλινο: 125, σε μονόκλινο: 155€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GALAXIAS 3*.
Πρωινά σε μπουφέ.
Περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Ταξιδιωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με την Generally Life. Έξτρα Ατομική ασφάλιση Ατυχημάτων,
ευθύνη του πελάτη να τη ζητήσει, με επιπλέον επιβάρυνση 5€ το άτομο.(έως 70 ετών).
Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: *Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, εισόδους μουσείων, νυχτερινών
κέντρων. Φόρο διανυκτέρευσης 1,5€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση πληρωτέο εκεί.
**Ο Αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγράμματος χωρίς παραλήψεις.**

