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                                                                                                     Μνπδάθη, 22/08/2012 

    

Προς:   ..Ε.Α.Π.Α.Ε 

Τπόςε:  

Σει: 210 9218885-210-9218638 

Φαμ: 210 9228333 

E-mail:  info@sae.org.gr 
Από:      

Θέκα: Πξνζθνξά πληαμηνύρσλ Αεξνπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ  

 

Κύξηνη, 

 

ε ζπλέρεηα ηεο δήηεζεο ζαο κέζνπ e-mail , είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο  απνζηείινπκε ηελ 

εηδηθή πξνζθνξά καο γηα ηε δηακνλή ζην μελνδνρείν καο .  

 

2 διανσκηερεύζεις ζε δίθιηλν δσκάηην κε εκηδηαηξνθή ( πξσηλό θαη δείπλν ), 1 relaxing massage 30’ 

αλά άηνκν, ρξήζε εζσηεξηθήο ζεξκαηλόκελεο πηζίλαο ( θαη εμσηεξηθήο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ) , 

ζάνπλαο, γπκλαζηεξίνπ θαη πξόζβαζε Internet ζηα δσκάηηα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 

165,00 € για διαμονή από Κσριακή έως και Πέμπηη   

195,00 € για διαμονή Παραζκεσή & άββαηο 

                                                                             

Η πξνζθνξά ηζρύεη κέρξη 31/12/2013, βάζεη δηαζεζηκόηεηαο, εθηόο ενξηώλ θαη αξγηώλ, κε 

πξνεμόθιεζε θαηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο. 

 

 

αο επραξηζηνύκε θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία 

ρξεηαζηείηε.   

 

 

Με εθηίκεζε, 

Μνπδάθη, ΣΚ 43060, Καξδίηζα 

ηει.24450 43450-52  

fax:24450 43454 

e-mail: reservations@mouzakipalace.com 

web site: www.mouzakipalace.com 
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τις παρυφές της πόλης του Μουζακίου, φωλιασμένο σε ένα δάσος με βελανιδιές και  

καστανιές, το Mouzaki Palace Hotel and Spa, αποτελεί μια έξοχη πρόταση διαμονής στην 

ευρύτερη περιοχή των νομών Καρδίτσας και Σρικάλων.  

 

Η πλεονεκτική του θέση πάνω σε λόφο, του χαρίζει το προνόμιο της αμφιθεατρικής 

ενατένισης της πόλης και του Θεσσαλικού κάμπου, την ίδια στιγμή που τα vibes της 

Καρδίτσας και των Σρικάλων απέχουν από αυτό μόλις 20΄ και 15΄, ενώ η Λίμνη Πλαστήρα, 

το χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου και τα Μετέωρα 20΄, 30΄ και 40΄αντίστοιχα.  

 

Απολαύστε από τα παράθυρα το Μουζάκι και ανακτήστε την πολυπόθητη ισορροπία 

σώματος και πνεύματος στο Afroditi Spa  
 

Γευτείτε τον καφέ, το ποτό σας και το φαγητό σας στο νέο χώρο ΑΜΥΙΘΕΑ, αφήνοντας το 

βλέμμα και το νου να ατενίσουν τη μαγευτική θέα που σας προσφέρει. 

ΦΩΡΟΙ 

Εξωτερικοί 

 Pool Bar ‘’ΖΕΥΤΡΟ’’. Διαθέτει μία εξωτερική πισίνα ενώ μαγεύει με τη θέα που 

προσφέρει. Απολαυστικά σνακς και δροσιστικά παγωτά και κοκτέιλ υπόσχονται 

μοναδικές στιγμές πρωί και βράδυ.) 

 Ιδιωτικός χώρος τάθμευσης  

Εσωτερικοί 

 Τποδοχή  

 Lobby  
 Bar ‘’ΝΕΚΣΑΡ’’: Βρίσκεται στο κεντρικό λόμπυ του ξενοδοχείου και διαθέτει 

βεράντα με εξαιρετική θέα του Θεσσαλικού κάμπου.) 

 Καφετέρια 
 Εστιατόριο ΄΄ΑΜΒΡΟΙΑ’’ Βρίσκεται στο κεντρικό λόμπυ του ξενοδοχείου, 

καλύπτει 120 θέσεις ενώ πλαισιώνεται από τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού 

κάμπου. Διαθέτει και μεγάλη βεράντα για ακόμη πιο ξεχωριστές στιγμές γεύσης και 

απόλαυσης. Η κουζίνα στηρίζεται σε παραδοσιακές μεσογειακές γεύσεις με πολλές 

επιλογές τόσο σε ορεκτικά καθώς και κυρίως πιάτα. Σο εστιατόριο προσφέρεται για 

επαγγελματικά γεύματα και κοινωνικές εκδηλώσεις.) 

 Αίθουσα ‘’ΑΜΥΙΘΕΑ’’  
 υνεδριακός χώρος ‘’ΠΑΜΙΟ’’: Δηαηίζεηαη γηα κηθξόηεξεο ζπλαληήζεηο 

δπλακηθόηεηαο έσο 110 αηόκσλ ζε ζεαηξηθή δηάηαμε) 

 Αίθουσα Δεξιώσεων και Κοινωνικών Εκδηλώσεων ‘’ ΑΡΓΙΘΕΑ’ : Η  αξηηα 

ζρεδηαζκέλε αίθοσζα ΑΡΓΙΘΕΑ χωρητικότητας 800 ατόμων σε θεατρική διάταξη με 

φυσικό φως και μοναδική θέα, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοαουστικά μέσα, 
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προσφέρεται για συνέδρια και επίσημα γεύματα. ο μοναδικός και μοντέρνος 

σχεδιασμός της είναι ιδανικός για γαμήλιες δεξιώσεις και βαπτίσεις .) 

 Εσωτερικός Παιδότοπος 

 Afroditi Spa : Η εσωτερική πισίνα και το γυμναστήριο έρχονται να συμπληρώσουν 

την πλήρωση της απόλαυσης και της χαλάρωσης με ταυτόχρονη δυνατότητα 

περιποίησης προσώπου και σώματος. Πλήρως εξοπλισμένο με καταρτισμένο 

προσωπικό πρόθυμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Κοντά μας μπορείτε να 

απολαύσετε εξειδικευμένα μασάζ προσώπου και σώματος, περιποίηση νυχιών, 

μακιγιάζ, υπηρεσίες κομμωτηρίου, solarium.) 

 Γυμναστήριο 

 

ΔΩΜΑΣΙΑ 

 Standard δωμάτια : Αποτελούνται από μια κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι ή δύο 

μονά, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα και μπαλκόνι. Επίσης τα δωμάτια διαθέτουν 

mini bar , χρηματοκιβώτιο, δορυφορική τηλεόραση, παροχή internet, σεσουάρ 

μαλλιών και μικρό καθιστικό. Η διακόσμηση τους είναι σε μοντέρνο ύφος με κύριο 

χαρακτηριστικό την άνεση και τις γήινες αποχρώσεις. Είναι περίπου 26 τ.μ. και 

μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ή και τρία άτομα) 

 ουίτες: Αποτελούνται από μια κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι, ένα σαλόνι με 

γραφείο, 2 μπάνια ένα με όρθια καμπίνα υδρομασάζ και ένα με μπανιέρα. και  δύο 

μπαλκόνια. Διαθέτουν mini bar, χρηματοκιβώτιο, δορυφορική τηλεόραση, παροχή 

internet, και σεσουάρ μαλλιών. Είναι περίπου 52 τμ. και μπορούν να φιλοξενήσουν 

μέχρι και τέσσερα άτομα.  

 

ΠΑΡΟΦΕ 

Tο ξενοδοχείο μας παρέχει: 

Front Desk 24 ωρών 
Περιποίηση άνω & κάτω 

άκρων 
Mini-bar 

Τπηρεσία δωματίων 
Μηχανήματα 

αδυνατίσματος-σύσφιξης 
Σηλέφωνο 

Ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης 

Καλλυντικά Προϊόντα 
Φρηματοκιβώτιο 

Εστιατόριο Solarium 

Ασύρματη 

Πρόσβαση στο 

Internet 

Μπαρ - Καφετέρια αλόνι 

Παροχή 

ενσύρματου 

internet μέσα στα 

δωμάτια 
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Pool bar υνεδριακός χώρος εσουάρ μαλλιών 

Εξωτερική πισίνα 
Αίθουσα Δεξιώσεων και 

Κοινωνικών εκδηλώσεων 
Δορυφορική TV 

Παιδική πισίνα Οπτικοακουστικά μέσα 

NOVA στους 

κοινόχρηστους 

χώρους 

Μασάζ Παροχές συνεδρίων 
Ευκολίες για 

ΑΜΕΑ 

άουνα (ανδρική – 

γυναικεία) 
Εσωτερικός Παιδότοπος Mini-Bus 

Εσωτερική 

θερμαινόμενη πισίνα 

- υδρομασάζ 

Τπηρεσία πλυντηρίου Πιστωτικές κάρτες 

Σζακούζι Δωμάτια για μη καπνίζοντες Room service 

Γυμναστήριο Ασανσέρ  

Αεροβική 

γυμναστική 

Σζάκι στο χώρο του 

εστιατορίου &της 

καφετέριας 

 

Κομμωτήριο Κεντρική θέρμανση  

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 

 πηλιά Γεωργίου Καραϊσκάκη : Πάνω από το χωριό Μαυρομμάτι στην πλαγιά του 

βουνού βρίσκεται η σπηλιά, όπου γεννήθηκε ο πολεμιστής του ¨21 Γεώργιος 

Καραϊσκάκης το 1782 από μια καλογριά του κοντινού μοναστηριού του Αγίου 

Γεωργίου, τη Ζωή Ντιμισκή 

 Σο πέρασμα από το Μουζάκι προς την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου: Οι λάτρεις της 

πεζοπορίας μπορούν να περπατήσουν στα μονοπάτια του χωριού Μαυρομμάτι , που 

περπάτησε ο αρχιστράτηγος Γ. Καραϊσκάκης , να επισκεφτούν τα «καραούλια» και 

την σπηλιά που γεννήθηκε ο μεγάλος ήρωας 

 Παλαιοκαμάρα Πορτής : Παλαιοκαμάρα στο δρόμο προς Αργιθέα , 3 χλμ από το 

Μουζάκι.  

 Καταρράκτες, Νερόμυλος, εννέα βρύσες, Μονοπάτι στο Ανθοχώρι: Από τα νεότερα 

μνημεία αξιόλογο είναι το τοξωτό γεφύρι «καμάρα» στο ρέμα της Κορομηλιάς προς 

τις πηγές «εννέα βρύσες» στο Ανθοχώρι. ε πολύ καλή κατάσταση διατηρείται και ο 

νερόμυλος του χωριού 

 Ιπποφορβείο Λαζαρίνας: Ιδρύθηκε το 1932 και έχει σήμερα 70 άλογα Αγγλικής 

καθαρόαιμης φυλής.Ο σκοπός του είναι η αναπαραγωγή αλόγων εκλεκτής ράτσας. 

και εκτρέφονται πποδρόμου Σα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε από τον ίδιο όμιλο 

και μονάδα παραγωγής μανιταριών 

 Εκτροφείο θηραμάτων Πορτής : Σο εκτροφείο Πτερωτών Θηραμάτων βρίσκεται στη 

Θέση «Μπαλάνος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Πορτής του Δήμου Μουζακίου σε 

απόσταση 4km από το Μουζάκι και παράγει την νησιώτικη πέρδικα (Chucar chucar) 

και τον Υασιανό(Phasianus colchicus). Η κατασκευή του εκτροφείου έγινε το 1979 
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και συγκαταλέγεται στα δύο (2) μεγαλύτερα της χώρας μαζί με το εκτροφείο τις 

«Μονής Αγάθωνος» στην Υθιώτιδα. 

 πηλιά του Δράκου (Δρακότρυπα):  πηλιά όπου σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία 

ζούσε ένας δράκος κι έτσι το χωριό ονομάστηκε Δρακότρυπα. Είναι μεγάλο χωριό, 

χτισμένο σε υψόμετρο 600 μ. με πανοραμική θέα, ταβέρνες και καφενεία αναψυχής 

 

 

 

 

 Βοτανικός Κήπος  Νεοχωρίου : Ένα χλμ πριν το Νεοχώρι στρίβουμε αριστερά προς 

το βοτανικό κήπο, όπου μπορείτε να ξεναγηθείτε και να εξημερωθείτε για την 

πλούσια χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής 

 Υράγμα: Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή φθάνουμε στο φράγμα της λίμνης 

Πλαστήρα. ένα έργο που οραματίστηκε ο Νικ. Πλαστήρας  και έγινε πράξη το 1959. 

 Θεσσαλικό Ζωολογικό Πάρκο Κρυοπηγής: Πρόσφατα δημιουργήθηκε στην 

Κρυοπηγή το θεσσαλικό ζωολογικό πάρκο της Αγροικίας  Υώτη, με πολλά και 

διαφορετικά ζώα που δύσκολα συναντάμε στην Ελλάδα 

 Παλαιό κάστρο Ελληνοκάστρου : τη θέση αυτή εικάζεται ότι υπήρχε κάστρο που 

ίσως αιτιολογεί και την ονομασία του χωριού 
 Αισθητικό δάσος Μαυρομματίου «Αγ. Αικατερίνη» : Μία επιλογή για τους λάτρεις 

της φύσης και της πεζοπορίας.  

 Άλσος της Παπαράτζας ή «Φίλια Δένδρα» : Σο δροσερό αυτό άλσος βρίσκεται μόλις 

τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Καρδίτσα. Φώρος αναψυχής για πολλά χρόνια 

συνεχίζει να είναι αγαπημένο σημείο των Καρδιτσιωτών, ειδικά το καλοκαίρι. 

 Παυσίλιπο: Σο Παυσίλυπο ήταν και είναι ένας χώρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

βρει λίγη ανάπαυση. Να ξεφύγει από το καθημερινό του άγχος και να περάσει 

ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. υγκεκριμένα το Παυσίλυπο 

γίνεται καθημερινά ένας χώρος κοινωνικών επαφών 

 Λίμνη μοκόβου: Σο φράγμα μοκόβου που κατασκευάστηκε στη θέση 

«Παλιοσταλός» ανακόπτει τη ροή των υδάτων του Ονόχωνου και σχηματίζει τη 

Λίμνη μοκόβου. Σο φράγμα είναι λιθόριπτο. Έχει μήκος 460 μ. και ύψος 104 μ. Η 

έκταση της λίμνης φτάνει στα 9.000 στρέμματα. 

 Η μοναδικής ομορφιάς διαδρομή Πύλη - Ελάτη - Περτούλι ζηελ Πίλδν κε ηα δάζε 

θαη ηα θαζάξηα λεξά ηνπ Αζπξνπόηακνπ. Η πεξηνρή είλαη ηνπξηζηηθή κε ρηνλνδξνκηθό 

θέληξν αιιά θαη ηηο ππέξνρεο εθθιεζίεο όπσο ηελ βπδαληηλή Πόξηα Παλαγηά ηνπ 1238 

κ.Υ. κε παλέκνξθα ςεθηδσηά θαη ηελ Μνλή Γνπζίθνπ. 

ΜΟΤΕΙΑ 

Δήμου Μουζακίου 
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 Λαογραφικό μουσείο «οι Γόμφοι» Μουζακίου :   Ιδρύθηκε από τον Αρχαιολογικό 

Λαογραφικό Πολιτιστικό ύλλογο Μουζακίου, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη 

διαφύλαξη, τη μελέτη και παρουσίαση του Λαογραφικού υλικού της περιοχής. το 

Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου φυλάσσονται αντικείμενα του 19ου αι., που 

αφορούν την καθημερινή ζωή των Μουζακιωτών και περιλαμβάνουν οικιακά σκεύη, 

γεωργικά εργαλεία, παλιά έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα, τοπικές ενδυμασίες και 

παραδοσιακά υφαντά. 

 Λαογραφικό Μουσείο Μαυροματίου: Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού διατηρεί 

με δικές του δαπάνες πλούσιο από αντικείμενα, λαογραφικό μουσείο με σπάνια 

εκθέματα που αφορούν τον Γ. Καραϊσκάκη 

 

 

 πίτι Γεωργίου Καραϊσκάκη (Μαυρρομμάτι): το Μαυρομμάτι , βρίσκεται και το 

σπίτι , το οποίο λειτουργεί σαν μουσείο, που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο 

Καραϊσκάκης. 

 Λαογραφικό Μουσείο Ελληνοκάστρου: Λαογραφική υλλογή, που περιλαμβάνει 

σπάνια εκθέματα του 18ου και 19ου αι. 

 Λαογραφικό μουσείο Δρακότρυπας: το χωριό Δρακότρυπα λειτουργεί μουσείο με 

εκθέματα του 18ου και 19ου αιώνα 

 Μουσείο Ν. Πλαστήρα:  Σο 1994 ιδρύθηκε το Κέντρο Ιστορικών Μελετών 

«Νικόλαος Πλαστήρας» στο χωριό Μορφοβούνι, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα 

του Νικολάου Πλαστήρα. Σο Μουσείο Πλαστήρα διαθέτει έγγραφα, φωτογραφίες και 

προσωπικά αντικείμενα του Νικολάου Πλαστήρα, φωτίζοντας γνωστές και άγνωστες 

πτυχές του Μαύρου Καβαλάρη. 

Δήμου Σρικάλων 

 Αρχαιολογική συλλογή Σρίκκης: τεγάζεται σε ένα κτίριο κάτω από το Υρούριο 

(25ης Μαρτίου και Μαχάονος) και διαθέτει δύο αίθουσες στις οποίες φιλοξενεί 

αντικείμενα από την 6η χιλιετία π.χ.(νεολιθική εποχή, εποχή χαλκού, γεωμετρική 

εποχή, κλασσικά χρόνια, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια), ως τα υστεροβυζαντινά 

χρόνια. 

 Δημοτικό Λαογραφικό μουσείο Σρικάλων: Σο 1991 ιδρύθηκε το Δημοτικό 

Λαογραφικό Μουσείο Σρικάλων. τεγάζεται σε ένα διατηρητέο κτίριο στην οδό 

Γαριβάλδη 6.  Σο κτίριο αποτελεί εξαίρετο δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής και 

μνημείο της τοπικής ιστορίας. Η συλλογή του καλύπτει χρονικά την περίοδο από τα 

τέλη του 18ου αι. έως τα μέσα του 20ου αι. 

 Κέντρο ιστορίας και πολιτισμού εταιρείας ΚΛΙΑΥΑ (Σρίκαλα):  Σο 1996 η 

διοίκηση της εταιρείας Κλιάφα, έλαβε την απόφαση να μετατρέψει το σύνολο των 

παλαιών της εγκαταστάσεων σε “Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού”. 

 Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης Σρικάλων: Σο μουσείο στεγάζεται στο Μητροπολιτικό 

Μέγαρο και αποτελείται από τις  αίθουσες: Εκκλησιαστικό Μουσείο, Λαϊκό Μουσείο, 

Βιβλιοθήκη,ΑίθουσαΔιαλέξεων.Σο Εκκλησιαστικό Μουσείο φιλοξενεί ιερές εικόνες, 

λειτουργικά σκεύη, ιερά άμφια, μανουάλια καντήλια, τέμπλα, ευαγγέλια.  
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Σα εκθέματα είναι δωρεές αρχιερέων, Μητροπολιτών Σρίκκης και ταγών ή 

συγγενών τους και δωρεές ιερών ναών της Μητρόπολης. 

 Ιστορικό Αθλητικό μουσείο Σρικάλων: Ιδρύθηκε το 1998 με βάση το συλλεκτικό 

υλικό του Βασίλη Πελίγκου, το αρχείο του πύρου Μπονώτη και δωρεές αθλητών 

και ανωνύμων. τεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτίριο και η παρουσιάση των 

εκθεμάτων διαρθρώνεται σε τρεις αίθουσες, όπου παρουσιάζεται η αθλητική ιστορία 

των Σρικάλων από το 1896 μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

Δήμου Καρδίτσας 

 Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας: Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιαρδάνη 

και Β. Σζέλλα, και ιδρύθηκε το 1993. τις δράσεις της περιλαμβάνονται ο 

εμπλουτισμός των συλλογών της, η επιμέλεια παρουσίασης περιοδικών εκθέσεων, η 

οργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, οι ξεναγήσεις σχολείων και άλλου είδους 

εκπαιδευτικά προγράμματα, η συνέχιση της εκδοτικής της δράσης κ.α. 

 Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο "Λ. & Ν. ακελλαρίου" : Υιλοξενεί προσωπικά 

αντικείμενα του Νικολάου Πλαστήρα, καραγκούνικες φορεσιές, κοσμήματα και 

εξαρτήματα παραδοσιακών στολών.  

 Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας: Υιλοξενεί αντιπροσωπευτικά και πολύ 

σημαντικά ευρήματα της περιοχής καταγράφοντας το χαρακτήρα του πολιτισμού της 

και την πολιτισμική εξέλιξη της μέσα από μια ιστορική διαδρομή που καλύπτει 

χρονικά όλες τις περιόδους της Προϊστορίας και Ιστορίας από την Παλαιολιθική και 

Νεολιθική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα. 

 Μουσείο Ύδρευσης: Σο μουσείο λειτουργεί στο άλσος "Φίλια δέντρα" ή αλλιώς 

"παπαράντζα". τεγάζεται στο παλιό αντλιοστάσιο και μετατράπηκε σε μουσείο 

ύδευσης το 2005 από τη ΔΕΤΑΚ.  

 Μουσείο Λέσχης Υωτογραφίας και Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕ.Υ.Κ.Κ.) : 
Βρίσκεται στον ισόγειο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στον οποίο μπορεί κανείς να 

θαυμάσει φωτογραφικές μηχανές παλαιότερων ετών, αρνητικά διαφόρων τύπων, 

φωτογραφίες και καρτποστάλ της Καρδίτσας και της γύρω περιοχής από τα τέλη του 

19ου αι. και έπειτα. 

Αρχαιολογικοί & Ιστορικοί χώροι – μνημεία 

 Ευρήματα αρχαίας πόλης Γόμφων (περιοχή Επισκοπής Μουζακίου) : Ο  

αρχαιολογικός χώρος των Γόμφων, με ευρήματα από τη νεολιθική εποχή, έχει 

μεγάλη ιστορική αξία και αποτελεί ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά. Οι αρχαίοι Γόμφοι έλεγχαν τις δύο εισόδους προς την αρχαία Αμβρακία 

http://www.agro-tour.net/web/guest/8/~/topicarts/view/39318/250/216?_topicarts_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F8%2F%257E%2Ftopic%2F250%2F216
http://www.agro-tour.net/web/guest/8/~/topicarts/view/39311/250/216?_topicarts_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F8%2F%257E%2Ftopic%2F250%2F216
http://www.karditsa-net.gr/2011/xiliadendra.htm
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(σημερινή Άρτα) και τη χώρα των Αθαμάνων, δηλ. το στενό πέρασμα της κοιλάδας 

του Πορταϊκού (σημ. Πύλη) και το δύσβατο πέρασμα του Πάμισου (Μπλιούρη) Ν. 

του Μουζακίου. Ο Πάμισος ποταμός όριζε την αρχαία πόλη στα ΝΑ ) 

 Θέση «Διαλώνια» στην Πορτή: τη θέση αυτή έχουν ερευνηθεί ορισμένοι τάφοι 

ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου 

 Υρούριο Υαναρίου: Από το Μουζάκι βρίσκεται ο δήμος Ιθώμης  όπου βρίσκεται το 

βυζαντινό κάστρο στο Υανάρι. Είναι το μοναδικό βυζαντινό κάστρο στη δυτική 

Θεσσαλία που σώζεται και δεσπόζει μεγαλόπρεπο στην άκρη της οροσειράς των 

Αγράφων. Κτίστηκε  το αργότερο στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα σε μια τοποθεσία 

ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα οχυρά 

των βυζαντινών αυτοκρατόρων. 

 Υρούριο Σρικάλων: τα βόρεια της πόλης των Σρικάλων δεσπόζει επιβλητικό το 

Υρούριο με τον Πύργο και το Ρολόι του. Οι ρίζες του βυθίζονται στα Κλασσικά και 

Ελληνιστικάχρόνια. Ανακατασκευάστηκε ριζικά από τον αυτοκράτορα του 

Βυζαντίου Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μ.Φ. . Σο Υρούριο φιλοξενεί το υπαίθριο θέατρο 

όπου κάθε καλοκαίρι ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ποικίλες θεατρικές 

παραστάσεις.  

 

Μπορεί, επίσης, να επισκεφθεί τον Πύργο του Ρολογιού και να θαυμάσει από ψηλά 

ολόκληρη την πόλη και μεγάλο μέρος του θεσσαλικού κάμπου. 

 Αργιθέα: Απομεινάρια από το παλάτι του Αργίθεου 

 Ασκληπιείο της αρχαίας Σρίκκης: την Σρίκκη υπήρχε το αρχαιότερο και 

επιφανέστερο, κατά τον τράβωνα, ιερό του Ασκληπιού, στο οποίο προσέτρεχαν οι 

ασθενείς απ’ όλο τον ελλαδικό χώρο για θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο ξακουστός γιατρός 

της αρχαιότητας, μάζευε τα βότανά του στα ριζά του βουνού του Κόζιακα και 

παρασκεύαζε αποτελεσματικά φάρμακα για πολλές ασθένειες. 

 Κουρσούμ Σζαμί (Σρίκαλα) : Ένα σπάνιο μνημείο σαν το Κουρσούμ - Σζαμί ξυπνάει 

μνήμες μιας άλλης ιστορικής εποχής και φέρνει στο μυαλό του επισκέπτη εικόνες 

από τον πολιτισμό της Ανατολής. Βρίσκεται νότια της πόλης και μετά την είσοδο από 

την πλευρά της Καρδίτσας. Η παράδοση λέει, ότι ο πρίγκιπας Οσμάν αχ, γιος του 

σουλτάνου ουλεϊμάν (1520 –1566) ήλθε στα Σρίκαλα κυνηγημένος και άρρωστος. 

Επειδή στα Σρίκαλα γιατρεύτηκε, έχτισε το τζαμί αυτό σε ανάμνηση της σωτηρίας 

του. 

Κτίστηκε στα μέσα του 16ου αι. από τον ονομαστό αρχιτέκτονα ινάν Πασά (1490 – 

1588), ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής. 

 υνοικία Βαρούσι (Σρίκαλα): Η παραδοσιακή συνοικία των Σρικάλων που συνδέει 

το χθες με το σήμερα, το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Ετυμολογικά η λέξη 

«Βαρούσι» σημαίνει τη συνοικία εκτός κάστρου. την Σουρκοκρατία ήταν η 

χριστιανική συνοικία και μέχρι τη δεκαετία του 1930 η αρχοντογειτονιά των 

Σρικάλων. Σα παλιά βαρουσιώτικα σπίτια κτισμένα μεταξύ 17ου και 19ου αι., 

φτιαγμένα, κατά βάση, με καλαμωτές, σοβά ή πλίνθους στα διάκενα, σοβατισμένα και 

βαμμένα με διάφορα χρώματα. την έξοδο του Βαρουσίου προς την πόλη, βρίσκεται η 

πλακόστρωτη γειτονιά των παλιών Μανάβικων, ανακαινισμένη και αναδεικνύοντας 

την αρχιτεκτονική της ομορφιά, σας περιμένει να γευθείτε πολλές λιχουδιές στις 

ταβέρνες και να διασκεδάσετε το βράδυ στα αμέτρητα μπαράκια. 
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 Μύλος Ματσόπουλου (Σρίκαλα): Κτίριο και Υουγάρο στη Ν.Δ. άκρη της πόλης, 

αμέσως μετά τη σιδηροδρομική γραμμή, βρίσκεται το Πάρκο του συγκροτήματος του 

Μύλου Ματσόπουλου. Κατασκευάστηκε το 1884 και το 1977 κληροδοτήθηκε στο 

Δήμο Σρικκαίων. Σο 1984 σταμάτησε η λειτουργία του. Σο συγκρότημα του Μύλου 

σήμερα αποτελεί ένα ιστορικό - βιομηχανικό μνημείο, που βρίσκεται μέσα σ’ ένα 

χώρο πνιγμένο στο πράσινο. ήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. 

 Δικαστικό Μέγαρο Σρικάλων: Πέτρινο κτίσμα της τουρκοκρατίας στο οποίο 

στεγαζόταν το τούρκικο κυβερνείο και οι στρατώνες (συγκρότημα τριών κτιρίων) σε 

σχήμα πι. Μετά την απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες για τον 

ίδιο σκοπό για πολλά χρόνια. το μεσαίο κτίριο από το 1915 στεγάζονται τα 

Δικαστήρια της πόλεως. ήμερα λόγω αυξημένων αναγκών αποπερατώνεται η 

δημιουργία νέου κτιρίου πίσω από το υπάρχον κτίριο. 

 Κτήριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας : Βρίσκεται στο τέλος της οδού Βάλβης 

και κτίστηκε στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα του αρχιτεκτονικού στυλ των αρχών του αιώνα που έχει γίνει γνωστό ως 

«μοντέρνο κίνημα» βασισμένο στον αρχιτεκτονικό τύπο (αγοράς) της Ελληνιστικής 

και Ρωμαϊκής περιόδου. Σο 1992 χαρακτηρίστηκε ως Μνημείο της Ευρωπαϊκής 

Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς απο επιτροπή αρχιτεκτόνων όλων των κρατών-μελών 

της Κοινότητας. 

 Σο σπήλαιο της Θεόπετρας στην περιοχή της Καλαμπάκας όπου έχουν βρεθεί 
αποτυπώματα ηλικίας 46.000 ετών. 

 

ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ 

 I.M. Αγ. Γεωργίου Μαυρομματίου:  Φτισμένη σε απόσταση 2 χλμ. από το 

Μαυρομμάτι, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μονές της περιοχής κατά την 

περίοδο της Σουρκοκρατίας. Είναι το μοναστήρι, όπου υπηρετούσε η μητέρα του 

Καραϊσκάκη. Διασώζει καθολικό αθωνικού τύπου. Καμάρες και χαμηλός τυφλός 

θόλος, αντί τρούλου, κοσμούν το ναό. Η ίδρυση της Μονής τοποθετείται περίπου το 

1550, ενώ οι τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1657 (επιγραφή στο δεξιό τοίχο της 

εκκλησίας αναφέρεται σε ανακαίνιση του ναού). Οι εικόνες του τέμπλου φέρουν τις 

χρονολογίες 1602 και 1599. ε απόσταση 2,5 χλμ. Ν. της Μονής βρίσκεται το 

σπήλαιο, όπου γεννήθηκε το 1782 ο Καραϊσκάκης, καθώς εκεί είχε καταφύγει η 

μητέρα του, όταν προχώρησε η εγκυμοσύνη της. 

 Ι.Μ. Αγ. Σριάδας Δρακότρυπας : Φτισμένη σε υψ. 800 μ., με θέα προς τα βουνά 

Σύμπανο και Καραβούλα, η Μονή της Αγ. Σριάδος αποτελεί το σημαντικότερο ίσως 

μνημείο των Αγράφων. ε αρκετά καλή κατάσταση σώζεται μόνο το καθολικό, 

αθωνικού τύπου με νάρθηκα Δ. και οι τοιχογραφίες του Θεόδωρου Ουρία από την 

Αγιά Λάρισας, που έγιναν με έξοδα των μοναχών Ιωσήφ και Διονυσίου. 

 Ι.Μ. Πόρτας Παναγιάς: Σο βυζαντινό αυτό μοναστήρι χτίστηκε το 1823, πάνω σε 

ερείπια ναού. 

 Ι.Μ. πηλιάς :  Η Ιερά Κοινοβιακή Μονή  Κοιμήσεως Θεοτόκου πηλιάς υπάγεται 

στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Υαναριοφερσάλων και βρίσκεται στον 

δήμο Ανατολικής Αργιθέας στο χωριό Κουμπουριανά . Η Ιερά Μονή είναι κτισμένη 

στην εξοχή ενός βράχου και σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Κτήτορες της Ιεράς Μονής  
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είναι δύο αδελφοί Αθανάσιος και Παρθένιος των οποίων η καταγωγή ήταν από το 

χωριό τεφανιάδα. Αφορμή της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής ήταν η εύρεση με 

θαυματουργικό τρόπο της εικόνος της Παναγίας της Οδηγήτριας. 

 Ι.Μ. Πέτρας Καταφυγίου: Σο όνομά της οφείλεται  σε έναν πολύ μεγάλο βράχο, που 

πέφτει απότομα μέσα στο καταπράσινο δάσος και παράλληλα δημιουργεί ένα ίσιωμα, 

πάνω στο οποίο είναι χτισμένο το μοναστήρι. Η ίδρυσή της τοποθετείται στον 16ο 

αιώνα και στην ακμή της είχε 20 καλόγερους και 120 κελιά. το ναό σώζεται η 

εικόνα της Παναγίας της γλυκοφιλούσας. 

 Ι.Μ. Κορώνης : Βρίσκεται στην ανατολική οροσειρά των Αγράφων της Πίνδου, σε 

υψόμετρο 1150 μ., επάνω σε περίοπτη ορεινή θέση, ανάμεσα στις κοινότητες 

Μοσχάτου και Μεσενικόλα, βρίσκεται αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου. 

Φτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό Β' στις αρχές του 12ου αιώνα, τότε 

που ανακαλύφθηκε η εικόνα της Παναγίας. 

 Ι. Μ. Παναγίας Πελεκητής: Είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη πλαγιά των 

βουνοκορφών των Αγράφων στην οποία λειτούργησε και "κρυφό σχολειό" την εποχή 

της τουρκοκρατίας. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Περιβαλλοντικές περιηγήσεις 

 Πεξίπαηνο ζηηο όρζεο ηνπ Πακίζνπ πνηακνύ από ην Μνπδάθη πξνο ηελ Ι.Μ. Αγ. 
Γεσξγίνπ 

 Πεδνπνξία ζηα κνλνπάηηα ηνπ ρσξηνύ Μαπξνκκάηη, πνπ πεξπάηεζε ν ήξσαο Γ. 

Καξατζθάθεο θαη ζην κνλαδηθήο νκνξθηάο θαξάγγη «Μέγα Ρέκα». 

 Πεξίπαηνο: Αλζνρώξη πξνο κνλνπάηη Δ4 

 Πεξίπαηνο: Ακπγδαιή πξνο Λίκλε Πιαζηήξα 

 Πεξίπαηνο έμσ από ην Mouzaki Palace  

  Οδνηπνξηθό ζε Πύιε-Διάηε-Πεξηνύιη-Αζπξνπόηακνο-Μεηέσξα 

Αναρριχητικές διαδρομές, extreme sports 

 Αλαξξίρεζε ζηελ Πνξηή 

 Αησξνπηεξηζκόο ζηελ Πνξηή 

 Παξαπέληε ζηελ Πνξηή 

 Οξεηβαζία ζηελ Πνξηή 

 Ιππαζία ζηελ Λίκλε Πιαζηήξα θαη ζηε Λνμάδα Καξδίηζαο 

 4Υ4 ζηε Φπιαθηή 

 Trekking ζηελ πιαδ Πεδνύιαο 

 Snowmobil ζην Νενρώξη 

 Δθκάζεζε rafting ζηε Λίκλε Πιαζηήξα 

 Σνμνβνιία ζηελ πιαδ Πεδνύιαο ( Λίκλε Πιαζηήξα )  

 Πνδειαζία 

 Canoe-kayak 


