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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ  

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  

ΔΙΑΜΟΝΗ στο 5* AVARIS HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας διοργανώνει εκδρομή στο Καρπενήσι για 

το τετραήμερο 6 - 9 Δεκεμβρίου (απαραίτητη διαμονή τουλάχιστον δύο 

διανυκτερεύσεων) με διαμονή στο  5* AVARIS HOTEL  (3η διανυκτέρευση 

08/12 δωρεάν με Πρωινό). 

Το Καρπενήσι αποτελεί έναν από τους κυριότερους προορισμούς χειμερινών 

αλλά και καλοκαιρινών διακοπών. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στους πρόποδες του 

όρους Τυμφρηστού στα 960 μέτρα υψόμετρο, σ’ ένα πανέμορφο και καταπράσινο 

ορεινό τοπίο. 

 

 

http://www.seytpe.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων του Avaris Hotel αλλά και η πολυτέλεια των 

χώρων του συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό, για όσους αναζητούν μια πραγματική 

απόδραση από την καθημερινότητα.  

Κοντά στο ξενοδοχείο υπάρχει ποικιλία δημοφιλών προορισμών για ψυχαγωγικές 

και αθλητικές δραστηριότητες: 

Βελούχι (10,6 χλμ / 19 λεπτά) 

 

 

 

 

 

Ανανεωμένο από κάθε άποψη, σας περιμένει το Χιονοδρομικό Κέντρο στο 

Βελούχι! Πάνω στις πανέμορφες πλαγιές του όρους Τυμφρηστού, οι σύγχρονες 

εγκαταστάσεις του σας υποδέχονται προσφέροντας όλες τις ανέσεις για να 

απολαύσετε το αγαπημένο σας σπορ. Και για όσους προτιμούν τη χαλάρωση, θα 

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ζεστή σοκολάτα με θέα το κατάλευκο βουνό 

στην καφετέρια του χιονοδρομικού. 

 

 

 

 

 

 



Προυσιώτισσα (32,9 χλμ / 1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάμεσα σε καταπράσινα και πανύψηλα βουνά, στα νότια του νομού 

Ευρυτανίας, βρίσκεται εδώ και χίλια περίπου χρόνια το ιστορικό και σε όλους μας 

γνωστό μοναστήρι της Κυράς της Ρούμελης, της Παναγίας της Προυσιώτισσας.  

Saloon (4,7 χλμ / 10 λεπτά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες σ’ ένα καταπράσινο πάρκο, στο οποίο 

μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στην τοξοβολία, την αναρρίχηση και την 

ιππασία, ενώ οι μικροί μας φίλοι μπορούν να βολτάρουν πάνω στο τρενάκι, που 

διασχίζει ολόκληρο το πάρκο, ή να επισκεφθούν την παιδική πίστα για κανό. Στον 

χώρο υπάρχει καφετέρια και σνακ μπαρ. 

 



Μικρό και Μεγάλο χωριό (15,6 χλμ / 25 λεπτά) 

 

 

Το Μεγάλο Χωριό, αμφιθεατρικά χτισμένο σε υψόμετρο 750 µ. στους πρόποδες 

του όρους Καλιακούδα, διατηρεί µέχρι και σήµερα τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, 

µε καλοδιατηρηµένα πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτους δρόµους και βρύσες, ενώ 

προσφέρει και ενδιαφέρουσες επιλογές για φαγητό. Ανακαλύψτε το εξερευνώντας τα 

λιθόστρωτα καλντερίµια και κάντε µια στάση στο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο, 

δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπου φιλοξενείται µια ενδιαφέρουσα 

συλλογή για την ιστορία του τόπου. 

 

Φαράγγι Πάντα Βρέχει (62,1 χλμ / 1 ώρα και 57 λεπτά) 

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και όμορφες περιοχές του νομού Ευρυτανίας είναι 

το φαράγγι Πάντα Βρέχει που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και Δολιανά ή 

διαφορετικά Στουρνάρα (Δολιανά και Στουρνάρα είναι το χωριό) νότια του νομού. 

 

 

 

 



Τιμή συμμετοχής  

 (2 διανυκτερεύσεις 06 - 07/12/2019 με Ημιδιατροφή και η 3η διανυκτέρευση 08/12 

δωρεάν με πρωϊνό)                  

 Δίκλινο : 189 €                        

 Δύο άτομα και ένα ή δύο παιδιά έως 6 ετών :  189 € 

 Δύο άτομα και δύο παιδιά, ένα έως 12 και ένα έως 6 ετών :  189 € 

 Δύο άτομα και ένα παιδί 6 έως 12 ετών : 189 €   

 Δύο άτομα και δύο παιδιά 6 έως 12 ετών:  209 €  

 Τρία άτομα άνω των 12 ετών :  239 €  

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (4€ ανά δωμάτιο / ανά 

διανυκτέρευση),  ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο. 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 

 Πρωινό σε μπουφέ, 

 Βραδινό σε μπουφέ, 

 Early check-in κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση 

από την υποδοχή του ξενοδοχείου), 

 Late check-out κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση 

από την υποδοχή του ξενοδοχείου), 

Παροχές Ξενοδοχείου:  

• 24ωρη Υπηρεσία Υποδοχής 

• Room Services 

• Mini Bar 

• Internet Access 

• Wi-Fi 

• Υπηρεσία Πλυντηρίου 

• Παροχή Παιδικού Κρεβατιού 

• Δωμάτια και Εγκαταστάσεις για  

άτομα με ειδικές Ανάγκες 

• Κατάστημα 

• Parking

Προσέλευση - Αναχώρηση 

 Η προσέλευση των συναδέλφων και των οικογενειών τους θα μπορεί να 

γίνεται μετά τις 14:00. Early check in κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται 

ερώτηση και ενημέρωση από την υποδοχή του ξενοδοχείου). 

 Η αναχώρηση των εκδρομέων θα γίνεται έως τις 12:00. Late check out 

κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση από την υποδοχή 

του ξενοδοχείου). 

 Ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων. 



 Για όσους συνάδελφους επιθυμούν να διανυκτερεύσουν την Κυριακή 

08/12 η διαμονή είναι ΔΩΡΕΑΝ με Πρωινό! 

Δηλώσεις συμμετοχής 

 Οι συνάδελφοι - μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, 

παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνοδευτική αίτηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση NikolaouMarina@piraeusbank.gr ή εναλλακτικά 

στο fax του Συλλόγου 216 7005404 έως και την Τετάρτη  20 Νοεμβρίου 

2019. 

 Κρατήσεις γίνονται δεκτές μόνο με την κατάθεση προκαταβολής ποσού 

50 € το λογαριασμό του Συλλόγου 6558 - 103114 - 333, με περιγραφή το 

ονοματεπώνυμό σας  έως και την Τετάρτη  20 Νοεμβρίου. 

 Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 

την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στον ίδιο λογαριασμό.  

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του 

Συλλόγου   216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 

(εσ. 28141), & 216 4001699 ( εσ. 81699). 

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                      Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

                        Μπεμπένης  Εμμανουήλ                              Γοίλιας Ισίδωρος 
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