
Βασιλόπιτα στην Αλπική Ευρυτανία &  

Αρτοκλασία στην Ιερά Μονή Προυσού 
Πρόγραµµα (4 µέρες)  
 
 

Ηµέρα 1 Αθήνα - Καρπενήσι - Κεφαλόβρυσο - Μικρό Χωριό 

 

Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για το µαγευτικό 

Καρπενήσι. Επίσκεψη στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο µε το µνηµείο του 

Μάρκου Μπότσαρη όπου και χρόνος για γεύµα δίπλα στα πλατάνια 

και τα γάργαρα νερά. Αργότερα, εγκατάσταση στο Hellas Country σε 

ονειρική τοποθεσία στο Μικρό Χωριό. To βράδυ δείπνο µπουφέ. 

Ηµέρα 2 Κορυσχάδες - Χιονοδροµικό - Καρπενήσι - Saloon 

 

Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Επίσκεψη στον αναπαλαιωµένο 

παραδοσιακό οικισµό των Κορυσχάδων. Χρόνος για φωτογραφίες, 

ευχές στην παραδοσιακή βρύση περίπατο και καφεδάκι στην κεντρική 

πλατεία. Καιρού επιτρέποντος, ανάβαση στο χιονοδροµικό για παιχνίδι 

στο χιόνι και αχνιστά ροφήµατα στο σαλέ. Αργότερα στην πόλη του 

Καρπενησίου θα επισκεφθούµε τον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό 

της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που κάποτε ήταν ένα µικρό 

εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό 

η πρώτη σχολή στην Ευρυτανία για ανώτερη µόρφωση καθώς και 

σχολεία για κοινά γράµµατα. Χρόνος στην κεντρική πλατεία για βόλτα 

και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά, φηµισµένα αλλαντικά και άλλα. 

Στη συνέχεια θα απολαύσουµε την εξοχή του Πάρκου Τουριστικής 

Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλµ) από 

το Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο µέσα στο SALOON PARK, που 

συνδυάζει την οµορφιά της ελληνικής φύσης και την παράδοση του 

αµερικανικού νότου. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 

Ηµέρα 3 
Αρτοκλασία στον Προυσό (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό - Κοπή 

πίτας 

 

Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ. Εικόνες, τοπία και χρώµατα µαγευτικά. 

∆ιασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέµπη” θα βρεθούµε στο ιστορικό 

µοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Προσκύνηµα, 

κατανυκτικός Αγιασµός και αρτοκλασία. Αργότερα περίπατος στα 

γραφικά δροµάκια του Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και 

σουβενίρ. Εδώ µην παραλείψετε να γευθείτε και το διάσηµο 

γαλακτοµπούρεκο του “Αλέκου”, να επισκεφθείτε το Ιστορικό - 

Λαογραφικό µουσείο και να βγάλετε φωτογραφίες στο µονοπάτι στην 

είσοδο του χωριού. Το βράδυ δείπνο µε εκλεκτά εδέσµατα, κοπή πίτας 

µε δώρα, ζωντανή µουσική, γλέντι και χορό ως αργά! 

Ηµέρα 4 Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταµος - Αµφίκλεια - Αθήνα 



 

Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ. Αναχώρηση για έναν απολαυστικό 

φυσιολατρικό περίπατο µε χρόνο για καφέ στη λουτρόπολη της 

Υπάτης µε το υπέροχο πάρκο. Στη συνέχεια στο πανέµορφο χωριό του 

Γοργοπόταµου κοντά στην ιστορική γέφυρα µε τα γάργαρα νερά και 

τις ταβέρνες µε την παραδοσιακή ρουµελιώτικη κουζίνα. Επόµενος 

σταθµός µας η Αµφίκλεια όπου θα επισκεφθούµε το εξαιρετικό 

“Μουσείο Άρτου”. Μέσω Χαιρώνειας, όπου θα δούµε το περίφηµο 

Λιοντάρι (µνηµείο των πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών), 

επιστρέφουµε στην Αθήνα. 

 


