4ημερη εκδρομή στο μαγευτικό Καρπενήσι!!!
Χαλκίδα-Προκόπι-Αγ.Ιωαννης Ρωσσος- Κορυσχάδες -Μ. Προυσού-Μεγάλο
Χωριό-Aράχωβα.
Αναχώρηση από Ηράκλειο στις 25 Μαίου.
25/05/18. Συγκέντρωση στον επιβατικό σταθμό και επιβίβαση στο πλοίο.
26/05/18. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη φιλόξενη
και ζωντανή πόλη της Εύβοιας τη Χαλκίδα.Μιά πόλη θαλασσινή,δυο γέφυρες και με το μοναδικό
φαινόμενο της παλίρροιας που μόνο εδώ συμβαίνει κάθε έξι ώρες τα νερά φουσκώνουν,
αναδεύονται και το ρεύμα αλλάζει κατεύθυνση.Στάση για καφέ.Συνεχίζουμε για το Προκόπι ένα
όμορφο χωριό με πλατάνια και πεύκα και θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία του Αγ.Ιωαννη
Ρώσου το σκήνωμα του Αγίου.Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Συνεχίζουμε τον δρόμο μας,για τη
Λουτρόπολη της Ευβοιας την Αιδηψό όπου θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι για να περάσουμε
απέναντι στη γραφική Αρκίτσα.Συνεχίζουμε το δρόμο μας για το μαγευτικό Καρπενήσι . Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας για να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το βραδινό μας-διανυκτέρευση.
27/05/18. Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Προυσού,κάνοντας στάση στα Πατήματα της
Παναγίας. . Οι πιστοί λένε πως είναι τα ίχνη που άφησε η Παναγία, όταν μετέφερε την εικόνα της
στο σπήλαιο του Προυσού.Συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι και σημαντικό προσκύνημα της
Ελλάδας για χάρη της θαυματουργής, όπως θεωρείται, εικόνας της Παναγιάς της Προυσιώτισσας.
Σύμφωνα με τις παραδόσεις, έφτασε εδώ με θαυματουργό τρόπο από την Προύσα της Μικράς
Ασίας, στα χρόνια της εικονομαχίας. Είναι καλυμμένη με ασημένιο και χρυσό πουκάμισο το οποίο
θεωρείται δώρο του Γ. Καραϊσκάκη. Επομενη στάση το Μεγάλο Χωριό,και Κορυσχάδες στο
οποίο θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα και το πυκνό δάσος από έλατα. Ελεύθερος χρόνος για
να ψωνίσουμε τα εκπληκτικά παραδοσιακά προϊόντα.Επιστροφή στο Καπρενήσι.Δειπνοδιανυκτερευση.
28/05/18.Πρωινό και αναχώρηση με τις ανάλογες στάσεις για την Αραχωβα.Ενας από τους πιο
δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδος.Ελευθερος χρόνος στα καλτερίμια της,στα μαγαζάκια με τα
αραχωβίτικα υφαντά και χαλιά με τα υπέροχα χρώματα και στις παραδοσιακές ταβερνες θα
δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Συνεχίζουμε για Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο.
29/05/18.Αφιξη στο Ηράκλειο.
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ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ €179
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

* Εισιτήρια πλοίου σε οικονομική θέση
* 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LECADIN
* Πλούσια πρωινά & Δείπνα σε μπουφέδες
* Αρχηγός συνοδός του γραφείου με γνώσεις
* Πούλμαν για όλες τις διαδρομές
* Διόδια
* Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΝΒΑΝΟΝΤΑΙ




Ποτά στα γεύματα
Οτιδήποτε προαιρετικό



Δημοτικοί Φόροι (0,50 ) ανά διαν/ση οι οποίοι καταβάλλονται στο ξενοδοχείο

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ4 €30.
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