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                                     Περιβαλλοντική Διαδρομή  ςτα Μονοπάτια τησ Ευρυτανίασ και τησ Ναυπακτίασ, ςτα «Κράβαρα» 

                       τα πλαίςια των εορταςμών τησ επετείου των 200 χρόνων από την Επανάςταςη του 1821  
                                                                                       05-08/07/2021 

       1η ηµζρα-05/07/2021 : ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΡΠΕΝΗΙ 

 Συγκζντρωςθ ςτισ 07.00 , ςτθν Δ. Δ.Ε Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, ( Μονι Λαηαριςτϊν), αναχϊρθςθ για τθν Στερεά Ελλάδα. 

 Ακολουκϊντασ τθν Εκνικι οδό  με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, άφιξθ το απόγευμα ςτο Καρπενιςι.  

 Σε ζνα τοπίο αλπικό , επίςκεψθ ςτο Μεγάλο Χωριό ςτο Μικρό Χωριό και το ιςτορικό χωριό των Κορυςχάδων . 

 Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτο Καρπενιςι . 

  Δείπνο ςε τοπικό εςτιατόριο. 

     2Η ημζρα-06/07/2021: ΚΑΡΠΕΝΗΙ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο . Αρχίηουμε το οδοιπορικό μασ. Ταξιδεφοντασ δίπλα ςτον ποταμό Καρπενθςιϊτθ ανάμεςα ςε πανζμορφεσ   
χαράδρεσ και υπζροχα φαράγγια, κα επιςκεφκοφμε το εντυπωςιακό μοναςτιρι τθσ Παναγιάσ τθσ Προυςιϊτιςςασ. Χτιςμζνθ ςτθν 
απόκρθμνθ πλαγιά ενόσ επιβλθτικοφ φαραγγιοφ, ςε ζνα φανταςτικό, παρκζνο τοπίο, ςου προκαλεί δζοσ   ςτο αντίκριςμά τθσ 

 Ακολουκεί μία ορεινι διαδρομι ζωσ το Θζρμο 

 Ο παραλίμνιοσ δρόμοσ ςτθν Τριχωνίδα και ςτθν ςυνζχεια θ Ιόνια Οδόσ μασ οδθγεί ςτθν Ναφπακτο. 

 Τακτοποίθςθ  ςτο ξενοδοχείο.  

 Δείπνο.  

        3Η ημζρα-07/07/2021: ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

 Η μζρα μασ αφιερωμζνθ ςτθν Ναφπακτο. Το ςθμείο εξαιρετικό , παρακαλάςςια με κζα ςτον Κορινκιακό , ςτθν Ζεφξθ και τθν 

απζναντι πελοποννθςιακι ακτι  

 Θα δοφμε το βυηαντινό κάςτρο το βενετςιάνικο λιμάνι . 

 Θα κυμθκοφμε τθν ιςτορικι τθσ ναυμαχία και τον Θερβάντεσ και φυςικά τουσ Μποτςαραίουσ. 

 Δείπνο  

        4Η ημζρα-08/07/2021: ΝΑΤΠΑΚΣΟ – ΜΕΟΛΟΓΓΙ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, αναχϊρθςθ για το ταξίδι τθσ επιςτροφισ. 

 Επίςκεψθ , ςτο Μεςολόγγι , τθν «Ιερι Πόλθ». 

 Εδϊ κα γνωρίςουμε τθν ιςτορία τθσ πόλθσ και των κατοίκων και τουσ καθμοφσ τθσ λιμνοκάλαςςασ.                                                                         
Θα ςυναντιςουμε:  

 Στον Κιπο των Ηρϊων, τουσ αγωνιςτζσ ,τον Λόρδο Βφρωνα  και  τουσ Φιλζλλθνεσ.  
 Στθν Πινακοκικθ , πίνακεσ και κειμιλια τθσ Εξόδου 
 Τθν οικογζνεια Τρικοφπθ 
 Τον Κωςτι Παλαμά 
 Τθν Λιμνοκάλαςςα ζναν  μοναδικό υδροβιότοπο , ψαράδεσ , λόφοι αλατιοφ , πελάδεσ ,τα χαρακτθριςτικά παςαλόπθκτα 

οικιματα τθσ  λιμνοκάλαςςασ. 

 Μζςω Ιόνιασ και ςτθν ςυνζχεια Εγνατίασ οδοφ , με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ φτάνουμε το βράδυ ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

                  ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 230 € , το άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο.  
Η τιμή περιλαμβάνει: 
1.Μεταφορά με τουριςτικό λεωφορείο, ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 85%, ΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ COVID-19. 

2.Μία διανυκτζρευςη , ςτο κζντρο του Καρπενηςίου , με πρωινό. 

3. Δφο διανυκτερεφςεισ ςτην Ναφπακτο με πρωινό.  

4. Σρία γεφματα. 

5. υνοδόσ του γραφείου . 

6.  Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ.  

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΣΙ 23/6/2021, στο γραφείο Π.Ε. 
ΕΓΚΤΡΗ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ Η ΔΗΛΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΟΟΤ 230€ Ε ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 
ALPHA BANK:  GR31 0140 7010 7010 0200 2012 754/ Δικαιούχος Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 
PIRAUES BANK:GR54 0172 2090 0052 0903 2526 025/ Δικαιούχος Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 
ΕΘΝΙΚΗ: GR49 0110 2100 0000 2104 4142 418/ Δικαιούχος Γ.& Ε. ΒΟΓΙΑ Ο.Ε. 

 


