ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
17-18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟ “ΜΠΟΥΡΑΝΙ”- ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ-ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
Συμμετέχοντας στα αποκριάτικα έθιμα του “Μπουρανί” στον Τύρναβο
νιώθει κανείς ότι βιώνει πραγματικά τη λαϊκή παράδοση που κρατά, όπως
ακριβώς ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και συνεχίζει με
την ίδια αυθεντικότητα μέχρι τις μέρες μας, χωρίς να έχει μεταλλαχθεί σε
μια φολκλορική τουριστική αποκριάτικη ατραξιόν. Το “Μπουρανί” είναι
λαϊκό πανηγύρι, που κλείνει τον κύκλο των καρναβαλικών εκδηλώσεων
την Καθαρή Δευτέρα, και αποτελεί αναβίωση της αρχαίας διονυσιακής
λατρείας, όπου η γιορτή του φαλλού συμβολίζει την αναπαραγωγή και την
ευτεκνία
Στην τριήμερη εξόρμησή μας εκτός από τον Τύρναβο θα επισκεφθούμε τα
περίφημα Αμπελάκια, όπου ξεκίνησε το πρώτο στον κόσμο
συνεταιριστικό αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα. Περπατώντας στα
λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού ανάμεσα σε περίβλεπτες εκκλησιές και
μακεδονίτικης τεχνοτροπίας καλαίσθητα αρχοντικά θα φθάσουμε στην
πλατεία του χωριού με τα γεροντόρμα πλατάνια, τις βρύσες με τα
τρεχούμενα νερά και τα γραφικά ταβερνάκια. Βέβαια τις εντυπώσεις
κερδίζει

η

τριώροφη

κατοικία

του

εμπνευστή

αυτού

του

αυτοδιαχειριστικού εγχειρήματος, Γεωργίου Μαύρου (Σβάρτς), που
σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο και θα το επισκεφθούμε, όπως και το
κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς των Αμπελακίων, που στεγάζει το
αντίγραφο της “Χάρτας του Ρήγα Φεραίου” kai σημαντικό μέρος της
κληρονομιάς του νεοελληνικού διαφωτισμού.
Και βέβαια δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από την εξόρμηση μας τα
ιστορικά χωριά, τη Ραψάνη, τον Πυργετό όπου το 1907 δολοφονήθηκε
από τους τσιφλικάδες ο Μαρίνος Αντύπας ηγέτης του αγροτικού κινήματος
στη Θεσσαλία και την Κρανιά, που βρίσκονται στους δρόμους του
κρασιού, στον Όλυμπο και που σύμφωνα με το μύθο προμήθευαν το

νέκταρ για τα συμπόσια των θεών. Η βιβλιοθήκη, το μουσείο οινοποιίας
στην πλατεία του ρολογιού και το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων, στη
Ραψάνη είναι αξιοθέατα ιδιαίτερης αξίας, που θα επισκεφθούμε
Τέλος έχουμε την ευκαιρία να θα περιηγηθούμε το μεγάλης οικολογικής
αξίας Δέλτα του Πηνειού, όπως και

το Στόμιο, το πανέμορφο

παραθαλάσσιο χωριό, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Δέλτα.
Αναλυτικά πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Περιήγηση στα Αμπελάκια
8πμ Αναχώρηση από Βούλα (Παραλιακή, Συγγρού, Ομόνοια
8.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια

-

΄

1.30μμ Με ενδιάμεσες στάσεις θα φθάσουμε στα Αμπελάκια. Εδώ θα
έχουμε τρεις ώρες ελεύθερο χρόνο να περιηγηθούμε το ιστορικό χωριό, να
επισκεφθούμε τα αξιοθέατα και να κατανοήσουμε τη διεθνή σημασία του
τόπου, όπου για περισσότερο από τρεις δεκαετίες (1778-1812)
λειτούργησε το πρώτο συνεταιριστικό αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα
στον κόσμο. Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής άνθησης ήτα η
λειτουργία του Ελληνομουσείου, της - Μανιαρείου σχολής, όπου
δίδαξαν γνωστοί Έλληνες δάσκαλοι, όπως ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο
Άνθιμος Γαζής ο Νεόφυτο Δούκας και άλλοι. Στις παραδοσιακές ταβέρνες
του χωριού μπορούμε να απολαύσουμε την τοπική κουζίνα
5μμ Αναχώρηση για τη Λάρισα
6μμ Άφιξη στη Λάρισα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Περιήγηση στα χωριά του κρασιού στον Κάτω Ολύμπο: Ραψάνη,
Κρανιά, και Πυργετό, πεζοπορία στο μονοπάτι της Καλλιπεύκης και
επίσκεψη στο Δέλτα του Πηνειού και το Στόμιο
8πμ.

Αναχώρηση για τη Ραψάνη.

9-10.30πμ Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη, στο
παλαιολόγειο μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων

μουσείο

οίνου

και

το

10.30πμ 1.30μμ. Τρίωρη ευχάριστη προαιρετική πεζοπορία στο μονοπάτι
της Καλλιπεύκης
Όσοι/ες δεν πεζοπορήσουν θα επισκεφθούν τα χωριά Κρανιά και Πυργετό
1.30-3μ.μ. Φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Ραψάνη
3.30μ.μ. - 5.30μμ Περιήγηση
παραθαλάσσιο χωριό Στόμιο

στο

Δέλτα
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ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Καθαρή Δευτέρα)
Στον Τύρναβο για το αποκριάτικο Μπουρανί
9πμ Αναχώρηση για τον Τύρναβο το κεφαλοχώρι της Λάρισας, όπου
άνθισαν
η βιοτεχνία της υφαντουργίας, των σταμπωτών και της
δαντελοπλεκτικής. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο Τύρναβο το 1928
λειτουργούσε μία από τις 71 αίθουσες κινηματογράφου που υπήρχαν στην
Ελλάδα. Η γεωφυσικό του θέση στους πρόποδες του Ολύμπου και το
γεγονός ότι βρίσκεται στον υγρότοπο του Τιταρήσιου ποταμού
(παραπόταμου του Πηνειού) προσδίδει στον Τύρναβο και σημαντική
οικολογική αξία
Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα περιηγηθούμε το
χωριό, θα ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα και κυρίως θα απολαύσουμε τη
συμμετοχή μας στο Μπουρανί, το μεγάλο αποκριάτικο λαϊκό πανηγύρι,
που κάθε χρόνο την περίοδο των απόκρεω
οργανώνει ο Δήμος με
κορύφωση των εκδηλώσεων την Καθαρή Δευτέρα
4μμ Αναχώρηση για Αθήνα
Κόστος συμμετοχής 120 Ευρώ για μέλη και 135 για μη μέλη
Η διαφορά του μονόκλινου είναι 20 ευρώ τη βραδιά
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο ASTERAS HOTELστη Λάρισα
www.asterashotel.gr
Μετακινήσεις με πούλμαν
Ξεναγήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου με προκαταβολή 60 Ευρώ ανά άτομο
στο λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040
0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

