
 

           

 

 
 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 2 ΗΜΕΡΟ  

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΓΡΑΒΙΑ VAGONEΤTO-ΑΡΑΧΟΒΑ 

2 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα – Καμένα Βούρλα – Παύλιανη - Πάρκο Αναψυχής – Αθανάσιος Διάκος – 
Μουσουνίτσα : Αναχώρηση το πρωί για Καμένα Βούρλα στάση για καφέ. Κατόπιν για την Παύλιανη 
ένα από τα πιο ξεχωριστά χωριά της Ελλάδος. Εκεί θα επισκεφτούμε το Πάρκο Αναψυχής μοναδικής 
ομορφιάς μέσα στην φύση γεμάτο μουσική. Θα απολαύσουμε τον περίπατο μας σε καταπράσινο 
τοπίο με πλατάνια, σφενδάμια, καρυδιές, καστανιές πλάι στα τρεχούμενα νερά του Ασώπου. Θα δούμε 
το ξύλινο γεφυράκι σε σχήμα πλήκτρων πιάνου με κάθε βήμα να δημιουργεί και μια νέα μελωδία, 
το Μουσείο Υδροκίνησης, το νερόμυλο, τα μαντάμια και τη νεροτριβή, το παρκάκι με τις αιώρες και τα 
ξύλινα κρεβάτια. Κατόπιν μέσω όμορφης διαδρομής περνάμε από τον Πανουργιά, Στρόμη και τον 
όμορφο καταρράκτη της Κρέμασης για το χωριό του Αθανάσιου Διάκου, την Άνω Μουσουνίτσα, η 
οποία βρίσκεται στις πλαγιές των Βαρδουσίων για φαγητό. Το χωριό μετονομάστηκε από Άνω 
Μουσουνίτσα σε Αθανάσιο Διάκο το έτος 1959 και βρίσκεται στην καρδιά της Ρούμελης. Στην μεγάλη 
πλακόστρωτη πλατεία του χωριού με τα δύο αιωνόβια πλατάνια δεσπόζει ο ανδριάντας του ήρωα που 
εγκαταστάθηκε εκεί από τον Πλαστήρα το 1922 προς τιμήν της επετείου των 100 χρόνων από την 
Επανάσταση του ’21, ώστε να τιμηθεί ο τόπος καταγωγής του ήρωα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα, Χάνι Γραβιάς – Vagoneto – Αράχωβα – Αθήνα :  Μετά το πρωινό μας, θα 
αναχωρήσουμε για την Γραβιά, μέσω Μπράλου, και το ιστορικό Χάνι. Σχετική παραμονή. Κατόπιν θα 
επισκεφτούμε στις πλαγιές του Παρνασσού ,το μοναδικό στον Ελληνικό χώρο, μεταλλευτικό πάρκο 
Φωκίδας VAGONETTO. Με ξεναγό θα επισκεφθούμε πρώτα τον Εκθεσιακό χώρο όπου θα 
ενημερωθούμε για τον Βωξίτη, την διαδικασία εξόρυξης, την γύρο περιοχή κ.α. Κατόπιν φορώντας 
κράνη μεταλλωρύχων θα επιβιβαστούμε στο κίτρινο vagonetto που θα μας μεταφέρει στην στοά 850 
στην καρδιά του ορυχείου. Η αναπαράσταση είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο οπτικοακουστικό 
σύστημα (ήχος & φως) για την πιστή απόδοση και κατανόηση των εργασιών της εποχής. Συνεχίζουμε 
για την Άμφισσα, τους Δελφούς και την όμορφη Αράχωβα που θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα 
και βόλτα. Αργά το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεση στάση.  
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  95 € 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :   
 Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 
 Διανυκτέρευση σε τοπικό ξενοδοχείο στον Αθανάσιο Διάκο 
 Ημιδιατροφή  (1 πρωινό & 1 δείπνο) 
 Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Φπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος 1,50€  
 Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
 Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

 

 
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!! 


