
Τριήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια

Παρασκευή 28-Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 

Ταξίδι  γνωριμίας  με  την  ιδιαίτερη  ιστορία,  τα  πολιτιστικά  μνημεία  και  την

γαστρονομική παράδοση της περιοχής.  Συμμετοχή στις μουσικές εκδηλώσεις

που διοργανώνει  το Μέγαρο Μουσικής  Αθηνών στο πλαίσιο των συναυλιών

«Φωνές του φθινοπωρινού δάσους». Ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα μας ταξιδέψει

με τη φωνή του και μία κιθάρα σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα, αλλά και

όμορφα χωριά της Βόρειας Εύβοιας.  

3-ήμερη εκδρομή με 2 διανυκτερεύσεις:

Altamar Hotel στο Πευκί (http://www.altamar.gr/), 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδρομή, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα >>

Ενδεικτικό πρόγραμμα.

1  η   μέρα – Παρασκευή 28 Οκτωβρίου

_ Αναχώρηση το πρωί από την Αθήνα για το Προκόπι.

https://forms.gle/oPHk1RRj5b1bRskKA
http://www.altamar.gr/


_Ύστερα  από  σύντομο  διάλειμμα  για  καφέ επισκεπτόμαστε  το καινούριο  Μουσείο

Μικρασιατικού  Πολιτισμού  στο  Προκόπι.  Το  Μουσείο  Μικρασιατικού  Πολιτισμού,

προσφέρει  μια  συνοπτική  αλλά  με  ιδιαίτερα  υποβλητικό  τρόπο  δοσμένη,  έκθεση

πολύτιμων αντικειμένων. Πολύτιμες βυζαντινές εικόνες κι εκκλησιαστικά αντικείμενα,

ταπισερί  απαράμιλλης  τέχνης,  καθώς  και  η  φιλοτεχνημένη  στο  Άγιο  Όρος  ξύλινη

λάρνακα όπου φυλασσόταν το σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, συγκροτούν

τον κύριο κορμό των εκθεμάτων. 

_  Αναχώρηση  για  τη  Λίμνη  Ευβοίας  με  μία  μικρή  στάση  στην  ιδιαίτερη  λίμνη

Παπαστράτη που έχει δημιουργηθεί στις πλαγιές του όρους Καντήλι σε έναν γιγαντιαίο

«κρατήρα» από την εξόρυξη λευκόλιθου.

_ Γεύμα σε παραδοσιακή παραθαλάσια ταβέρνα στη Λίμνη Ευβοίας.

_Επίσκεψη  και  ξενάγηση  στη  Συλλογή  Παραδοσιακών  Φορεσιών  του  Περή-

Παπαγεωργίου. Ένα παραδοσιακό Λιμνιώτικο σπίτι του 1895, στεγάζει το Μουσείο της

Λαϊκής  Φορεσιάς.  Ιδρυτής  του,  ο  χορευτής  και  χορογράφος  Ανδρέας  Πέρης-

Παπαγεωργίου,  ο  οποίος  με  πάθος  επί  χρόνια  ερευνά  και  συλλέγει  αυθεντικές

παραδοσιακές ενδυμασίες απ’ όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας. 

_  Αναχώρηση  για  τις  Ροβιές και  ξεναγηση στο Μονοπάτι  της  Ιστορίας  των  Ροβιών.

Γευσιγνωσία ελαιολάδου, που παράγεται στον ιστορικό ελαιώνας της περιοχής. 

_ Αναχώρηση για το Πευκί.

_ Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Altamar Hotel.

_ Xρόνος ελεύθερος, δείπνο / διανυκτέρευση.

2  η   μέρα –   Σάββατο 29 Οκτωβρίου

_ Αναχώρηση για τη  Νέα Σινασό και  επίσκεψη στον  Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Χτισμένη  από  τον  σπουδαίο  αρχιτέκτονα  Ν.  Ζουμπουλίδη,  που  συμμετείχε  στην

ανέγερση της Τράπεζας της Ελλάδος, εμπλουτίστηκε με τις εικόνες, τα σκεύη, τα ιερά

κειμήλια και τους πολυελαίους, που έφεραν το 1925 οι πρόσφυγες από τη Σινασσό.

Μέσα στο χώρο της εκκλησίας εκτίθενται εικόνες πολύτιμες, με ιδιαίτερη φροντίδα

προστατευμένες.

_  Επίσκεψη  και  ξενάγηση  στην  αρχαιολογική  συλλογή  και  τον  Ταύρο  των  Ωρεών.

Αποτελεί  το  μόνο  από  τα  έργα  τέχνης  που  διασώθηκε  μετά  την  καταστροφή  της

πόλης από τους Ρωμαίους, το 199 πΧ και ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 1965 μέσα

στη  θάλασσα  κατά  τη  διάρκεια  εργασιών  επέκτασης  του  λιμανιού.  



_  Αναχώρηση  για  τον  Ταξιάρχη  και  επίσκεψη  σε  αγρόκτημα  με  συκιές όπου  θα

μάθουμε για  την παραγωγή των περίφημων σύκων της περιοχής  και  την ιδιαίτερη

ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πού ήρθαν πρόσφυγες στη Βόρεια Εύβοια. 

_  Γεύμα  σε  παραδοσιακή  παραθαλάσια  ταβέρνα  στο  Πευκί  και  ελεύθερος

χρόνος/ξεκούραση στο ξενοδοχείο.

_ Το απόγευμα, αναχώρηση για το χωριό Γούβες και επίσκεψη /ξενάγηση στον Πύργο

Δροσίνη. Ένα εντυπωσιακό πυργόσπιτο με ενετικές επιρροές, που έχει μετασκευαστεί

σε Μουσείο αναπαριστώντας με πιστότητα το σπίτι, όπως ήταν όταν κατοικείτο από

την οικογένεια Δροσίνη και τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη.

_  Το  βράδυ  παρακολούθηση  της  συναυλίας  του  Νίκου  Πορτοκάλογλου,  που

διοργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις Γούβες. 

_ Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό.

_ Επιστροφή στο ξενοδοχείο στo Πευκί.

3  η   μέρα     -  Κυριακή 30 Οκτωβρίου

_ Αναχώρηση από το Πευκί και  επίσκεψη στο ιστορικό Οχυρό Μεταξά Γουβών, στην

είσοδο του Β. Ευβοϊκού κόλπου. 

_  Επίσκεψη  και  ξενάγηση στο  Λαογραφικό Μουσείο  της  Αγίας  Άννας.   Υφαντά και

πλεκτά,  σκεύη  οικιακής  χρήσης  και  όπλα,  εργαλεία  αγροτών  και  κτηνοτρόφων

επιλεγμένα με μεράκι και τοποθετημένα με προσοχή κι αγάπη σ’ ένα παλιό αρχοντικό,

συγκροτούν  ένα  μουσείο  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Πραγματικά  αριστουργήματα

αποτελούν η παραδοσιακή ενδυμασία των κατοίκων της Αγίας Άννας και οι διάφορες

φωτογραφίες που τους απεικονίζουν να τις φορούν.

_ Γεύμα σε εστιατόριο στην Παραλία Αγίας Άννας.

_ Σύντομη επίσκεψη στην παραλία της Κρύας Βρύσης και αναφορά στην ιστορία της 

περιοχής και την Αρχαία Κήρινθο. 

_ Αναχώρηση για την Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής στην εκδρομή 

 195€ /άτομο (διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο)

 240€/άτομο (διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο)



Τι περιλαμβάνεται:

 Διαμονή Altamar Hotel στο Πευκί (http://www.altamar.gr/), 2 διανυκτερεύσεις 

με πρωινό 

 Φόρος Διαμονής 

 Μεταφορές με σύγχρονο λεωφορείο

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας

 Γευσιγνωσία ελαιολάδου στις Ροβιές

 Επίσκεψη και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων στον Ταξιάρχη

 Ενημερωτικό υλικό

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Τι δεν περιλαμβάνεται:

 Προσωπικά έξοδα

 Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία όπου ζητηθούν

 Γεύματα & Ποτά 

 Φιλοδωρήματα

 Αχθοφορικά

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδρομή,

συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα >>

.: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε

τηλεφωνικά στο 211 411 32 24 και με email στο info@somewhereweknow.com.

  Somewhere We Know 
Ασκληπιού 100, 114-71 Αθήνα, Ελλάδα

τηλ/fax: +30 211 4113224

κιν: +30 6936 806306

email: info@somewhereweknow.com

www.somewhereweknow.com 

https://forms.gle/oPHk1RRj5b1bRskKA
http://www.somewhereweknow.com/
mailto:info@somewhereweknow.com
http://somewhereweknow.com/gr
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