ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 1ος ορ. – ΟΜΟΝΟΙΑ
 210.3240036 & 3245604 -  210.3252757
info@memnontravel.gr - www.memnontravel.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ-ΜΑΥΡΙΛΟ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ GALLINI WELLNESS SPA & RESORT 5* στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2019
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί την ετήσια γιορτή
της κοπής της πίτας του Γραφείου μας σε μια διήμερη απόδραση μέσα στο απέραντο
φυσικό κάλλος της «Εύφόρου Φθίας», που διαρρέεται από τον ζωοδότη Σπερχειό και στο
τοπίο της εναλλάσσονται καταπράσινες οροσειρές, λίμνες, ιαματικές πηγές και δαντελλωτά
ακρογιάλια! Πόλος έλξης είναι το πλήθος των αρχαίων αλλά και βυζαντινών και
μεταβυζαντινών μνημείων της που συνθέτουν ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό-πρόκληση για
κάθε επισκέπτη. Μπορούμε να απολαύσουμε το χειμωνιάτικο τοπίο στο πυκνό ελατόδασος
στις πλαγιές του Τυμφρηστού και να αφεθούμε στα πηγαία ιαματικά νερά των
εγκαταστάσεων του πολυτελούς ξενοδοχείου μας.

26/1/19 ΑΘΗΝΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ (αρχαιολογικό μουσείο)-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ-ΚΑΜΕΝΑ
ΒΟΥΡΛΑ Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος και αναχώρηση στις 08.00 με στάση καθ΄οδόν για την
Αταλάντη. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό
μουσείο που περιλαμβάνει ευρήματα της
Λοκρίδας και Φωκίδας και προβάλει την
πολιτιστική
κληρονομιά
από
την
Πρωτοελλαδική και Μυκηναϊκή εποχή μέχρι
και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Στην συνέχεια μέσω
Τιθορέας φθάνουμε στους πρόποδες του
Παρνασσού στην γραφική Αμφίκλεια με τα
ωεοκλασικά αρχοντικά και τα πλακοστρωτα
σοκάκια όπου επισκεπτόμαστε το μουσείο άρτου (εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει),
προμηθευόμαστε σε οικογενειακό τυροκομείο καλούδια της περιοχής (χυλοπίτες, γαλοτύρι, τραχανά κά) και
γευματίζουμε σε επιλεγμένη ταβέρνα( το γεύμα είναι προσφορά του Γραφείου μας). Γνωριμία με το
φράγκικο κάστρο της Μενδενίτσας ή Βοδονίτσας ( 1204) που θεωρείται από τα ομορφότερα κάστρα,
δεσπόζει επάνω από το ομώνυμο χωριό της Φθιώτιδας και κατασκευάστηκε από αρχαία υλικά

προϋπάρχουσας αρχαίας οχύρωσης. Η απεριόριστη θέα στον
Μαλλιακό και Ευβοϊκό κόλπο θα μας εντυπωσιάσουν!
Φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας στα Καμένα Βούρλα που η
μοναδική τοποθεσία του πλάι στην θάλασσα, η επιβλητική
παρουσία του όρους Κνημίς και οι ευεργετικές ιδιότητες των
ιαματικών
υδάτων
που
τροφοδοτούν
τις
πολυτελείς
εγκαταστάσεις του με φυσική ροή, το καθιστούν έναν αξιοζήλευτο
προορισμό αναψυχής. Απολαμβάνουμε ένα χαλαρωτικό λουτρό
και ετοιμαζόμαστε για το δείπνο και την κοπή της πίτας μας με την συνοδεία μουσικής. Διανυκτέρευση.
27/1/19
ΚΑΜΕΝΑ
ΒΟΥΡΛΑ-ΜΑΥΡΙΛΟ-ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για τα όρια της δυτικής
Φθιώτιδας με το Καρπενήσι και το ορεινό χωριό Μαυρίλο, που
είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βελουχίου( Τυμφρηστός), σε υψ.
920 μ. Εδώ βρίσκονται οι πηγές του Σπερχειού μέσα σε πυκνό
δάσος από έλατα, βελανιδιές και καστανιές. Τα δύο μονότοξα
γεφύρια του χωριού, κατασκευασμένα από Ηπειρώτες
μαστόρους, οι δώδεκα μπαρουτόμυλοι αλλά και τα πυργόσπιτα
των αρχόντων της
Ρουμελιώτικής αυτής άλλοτε ακμάζουσας πολιτείας δείχνουν την
οικονομική ευημερία που απολάμβανε τον 18 ο-20ο αιώνα.
Επισκεπτόμαστε την ξακουστή «πλατεία Αινιάνων» που
συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα του Τυμφρηστού, είναι κατάφυτη
με αιωνόβια πλατάνια, καστανιές, ιτιές και το κελάρισμα των
τρεχούμενων νερών μαγεύει κάθε επισκέπτη. Επισκεπτόμαστε τον
βυζαντινό ναό του Αγ. Δημητρίου με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το
παλαιό σχολείο –χώρο έκθεσης παλαιών φωτογραφιών και τον
ανακαινισμένο μπαρουτόμυλο που μαζί με εκείνον της Δημητσάνας αποτελούν μοναδικά μνημεία του
είδους τους σε όλη την Ελλάδα. Γευματίζουμε ελεύθερα σε επιλεγμένη ταβέρνα και αναχωρούμε με στάσεις
για την Αθήνα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 125€ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 50 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Μία (1) διανυκτέρευση με πρωινό και δείπνο σε buffet.
2. Μεσημεριανό γεύμα σε επιλεγμένη ταβέρνα στην Αμφίκλεια.
3. Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πούλμαν σύγχρονης
τεχνολογίας.
4. Συνοδευτικά έντυπα, πληροφορίες , χάρτης.
5. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1.
2.
3.
4.

Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων
Προαιρετικά γεύματα
Φόρος διαμονής (4€)
Φιλοδωρήματα.

