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ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΑΣ
Δοκιμάζοντας το φρέσκο τσίπουρο και τα φθινοπωρινά μανιτάρια
στις πλαγιές της Γραμμένης Οξυάς (Γουλινά)!
Ελάτε να περπατήσουμε και φέτος στο ήμερο βουνό των αντιθέσεων,
του ημίθεου Ηρακλή. Τα «καζανέματα» θα ζωντανέψει ξανά ο γλυκός
ήχος της κιθάρας και του κλαρίνου, η συλλογή εδώδιμων μανιταριών
με την βοήθεια ειδικού γνώστη του τόπου και το μοναδικό φώς του
φθινοπώρου μέσα από τις κατακόκκινες φυλλωσιές των δένδρων.
31/10/20 ΑΘΗΝΑ-ΓΑΡΔΙΚΙ Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος και αναχώρηση στις 08.00 για την
περιοχή της Υπάτης με ενδιάμεση στάση για καφέ. Φθάνουμε στο μικρό χωριό Γαρδίκι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτη μας ο οποίος θα μας μυήσει στα μυστικά των
μανιταριών του φθινοπώρου σε μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή. Περπάτημα (1 ώρας περίπου) από την
Παλαιοβράχα μέχρι την Φτέρη μέσα από βατό δασικό δρόμο (απαιτούνται άνετα ρούχα και παπούτσια).
Επίσκεψη στο αποστακτήριο της οικογένειας Κατσίκα για να παρακολουθήσουμε την διαδικασία απόσταξης
του τσίπουρου όπου στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του θα γευματίσουμε δοκιμάζοντας τοπικές νοστιμιές
και το «πρώτο τσίπουρο» του καζανιού με την συνοδεία παραδοσιακής μουσικής! Μεταφορά στο ξενοδοχείο
«ΟΜΙΛΑΙΑ» στο Γαρδίκι. Διανυκτέρευση.

1/11/20 ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ –ΥΠΑΤΗ-ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για να φθάσουμε μέχρι την
Αρβανιτόβρυση όπου θα απολαύσουμε περπατώντας, με ήπιους
ρυθμούς, το κατακόκκινο δάσος με τις υπεραιωνόβιες οξυέςμνημεία της φύσης. Αυτήν την εποχή κάθε είδος μανιταριού έχει
κάνει την ...εμφάνισή του
και θα τα αναζητήσουμε με την
απαραίτητη προσοχή και την βοήθεια του ειδικού συνεργάτη μας.
(Η πορεία θα διαρκέσει κατά μέγιστο 2 ώρες. Όσοι δεν επιθυμούν
να ακολουθήσουν, μπορούν να παραμείνουν στο Γαρδίκι και να
περπατήσουν στην γύρω περιοχή). Επιστροφή στο Γαρδίκι στις 12.00. Αναχωρούμε για τα Λουτρά Υπάτης
όπου θα περιηγηθούμε στη λουτρόπολη και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, όσοι επιθυμούν θα
μπορέσουν να δοκιμάσουν τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών λουτρών στην ανοικτή πισίνα με τα
θερμά νερά!
Οι υπόλοιποι θα ξεναγηθούμε στο κατάφυτο πάρκο και την ιστορία των ιαματικών πηγών και των
εγκαταστάσεων. Θα γευματίσουμε σε επιλεγμένη ταβέρνα γνωστή για τις νόστιμες προτάσεις της!
Αναχώρηση και επιστροφή για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε δίκλινο δωμάτιο 175€ (Διατίθενται 5 δίκλινα ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε μονόκλινο δωμάτιο 190 € (Διατίθενται 5 μονόκλινα
δωμάτια) (η τιμή αφορά συμμετοχή 10 ατόμων)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
1 διανυκτέρευση με πρωινό στο ξενοδοχείο « ΟΜΙΛΑΙΑ»3* στο Γαρδίκι/Μεταφορές με πούλμαν σύμφωνα
με το πρόγραμμα/Ξεναγήσεις και περιηγήσεις με ειδικευμένους συνεργάτες του Γραφείου μας/Έμπειρος
συνοδός του Γραφείου μας/Πληροφοριακό Υλικό, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ιαματικό λουτρό/Γεύμα στο χωριό Φτέρη ( 12€ περιλαμβάνονται και τα ποτά)/Γεύμα στα Λουτρά Υπάτης/
φόρος διαμονής 1.5€ ανά δωμάτιο & διανυκτέρευση

