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Πανεπιστημίου 67 Aθήνα (10564)
Τηλ. 210.3240036 & 3245604 Fax. 210.3252757
Email: info@memnontravel.gr - www.memnontravel.gr

ΡΟΥΜΕΛΗ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ

ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΒΡΥΖΕΣ-ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ-ΣΤΡΟΜΗ-ΠΥΡΑΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
Με την ευκαιρία μιας σημαντικής ιστορικής επετείου, η εκδρομή αυτή θα μας γνωρίσει τον
ελατοσκέπαστο ορεινό όγκο των Βαρδουσίων και των παραδοσιακών οικισμών του.
Ελάτε να απολαύσουμε το περπάτημα στα μονοπάτια με τα χρώματα της άνοιξης, να
φθάσουμε στα έγκατα της γης με την βοήθεια του μεταλλευτικού βαγονέτου και να
χαρούμε την διαμονή μας στο φιλόξενο ξενοδοχείο « ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ», στον Αθανάσιο Διάκο,
κτισμένο σε υψόμετρο 960μ. και με πανοραμική θέα στα τριγύρω βουνά.
1η ΗΜΕΡΑ 10/05/19 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΧΩΡΙΑ ΟΙΤΗΣ
&ΤΩΝ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ( ΠΥΡΑ-ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ)
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος στις 08.00 και
αναχώρηση για την ορεινή Φωκίδα. Θα φθάσουμε στα
καταπράσινα λειβάδια της Οίτης, στην θέση Βρύζες και
θα προχωρήσουμε μέχρι τα όμορφα
και απομακρισμένα χωριά Πυρά (
Ηρακλέους) και Μαυρολιθάρι που
φωλιάζουν
στις αθέατες νότιες
πλαγιές του βουνού σε υψόμετρο
1160μ. Από εδώ θα συνεχίσουμε
μέσα στο παρθένο δάσος από
βελανιδιές και έλατα μέχρι τις
εσχατιές του νομού για να
συναντήσουμε το χωριό Καστριώτισσα κτισμένο στα ερείπια του

αρχαίου κάστρου των Οφιωνίων Αιτωλών, στα 1230μ. και το παραδεισένιο «Θεματικό
Πάρκο» της.Προαιρετικό περπάτημα μέσα στον χώρο αναψυχής του πάρκου με την
παραποτάμια διαδρομή και τον απρόσμενο καταρράκτη του δάσους. Ελεύθερος χρόνος για
να γευματίσουμε με …ρουμελιώτικες γεύσεις κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο.
Φθάνουμε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος όπου και διανυκτερεύουμε. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο «ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ». Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ 11/05/19 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ-ΣΤΡΩΜΗ-ΓΡΑΒΙΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΧΗΣ
Προγευματίζουμε και κάνουμε την γνωριμία μας
με τα σοκάκια του χωριού, τα γραφικά πέτρινα
σπίτια και επισκεφτόμαστε το Ιστορικό Μουσείο
του Αθανάσιου Διάκου που οι χώροι του
αποδίδουν
μια
βιωματικού
χαρακτήρα
ατμόσφαιρα σχετική με την μορφή του ήρωα της
Ελληνικής
Επανάστασης.
Στην
Κάτω
Μουσουνίτσα θα γευματίσουμε σε παραδοσιακό
ταβερνείο και θα περπατήσουμε κάνοντας την
βόλτα
μας
μέχρι την παλιά βρύση, εκεί που “πέφτει”
εντυπωσιακά το ποτάμι. Επίσκεψη στο χωριό
Στρώμη όπου στην είσοδο του χωριού, ένα
μονότοξο πέτρινο γεφύρι μας μεταφέρει στο
εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το απόγευμα
μετάβαση στην Γραβιά που η ιστορία της
περιβόητης μάχης με τον νικητή Οδυσσέα
Ανδρούτσο απέναντι στην πολλαπλάσια δύναμη του Ομέρ Βρυώνη, αναπαριστάνεται κάθε
χρόνο στην επέτειο του γεγονότος. Παραμονή στην Γραβιά για να παρακολουθήσουμε τα
δρώμενα μέχρι αργά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας όπου μας περιμένει μια ζεστή
γευστική έκπληξη!
3η ΗΜΕΡΑ 12/05/19 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣΒΑΡΓΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ- ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για το Μεταλλευτικό
Πάρκο
Φωκίδας
όπου με βιωματικό
τρόπο θα μάθουμε
για
την
μεταλλευτική
ιστορία της περιοχής και την ζωή των μεταλλορύχων του
βωξίτη. Τις εντυπώσεις μας θα «κλέψει» το βαγονέττο
που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στις υπόγειες
στοές. Συνεχίζοντας τον φιδογυριστό δρόμο με θέα την
Γκιώνα φθάνουμε στο πετρόκτιστο χωριό Βάργιανη.

Κρυμμένη στην κορυφή Γερολέκας του Παρνασσού, έχει χαρακτηρισθεί «αξιόλογος
οικισμός» από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν και με ελάχιστους κατοίκους, διαθέτει μιά
παραδοσιακή ταβέρνα που θα μας μείνει αξέχαστη για την φιλοξενία των ιδιοκτητών της! Ο
Πολύδροσος μας επιφυλάσσει μια μοναδική …πηγαία έκπληξη. Επιστροφή στην Αθήνα με
στάσεις για ξεκούραση.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε δίκλινο δωμάτιο)130€ συμμετοχή 35 ατόμων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 40€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν/2 Διανυκτερεύσεις με πρόγευμα- μπουφέ /1 δείπνο στις
11.5.19 /Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/Έμπειρος συνοδός του Γραφείου μας/Πληροφοριακό υλικό, χάρτες,
Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία, στο Μεταλλευτικό πάρκο (Βαγονέτο) και οτιδήποτε προαιρετικό.

Το Ξενοδοχείο «ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ»

