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…πρέπει να πάω

Μονή Προυσού (Ιερά μονή Παναγίας Προυσιώτισσας)
Απόσταση: 33 χλμ από το Καρπενήσι.
Μια εντυπωσιακή διαδρομή, στην κοιλάδα που σχηματίζει ο Καρπενησιώτης Ποταμός, όπου κανείς έχει τη δυνατότητα
να επισκεφτεί πανέμορφα χωριά, όπως το Βουτύρο, το Νόστιμο, το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό. Μένει κανείς
έκθαμβος από την μοναδική ομορφιά που θα συναντήσει στη θέση «Κλειδί», τα «Πατήματα της Παναγίας» καθώς
και από την κατάνυξη της Ιεράς μονής της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Πολύ κοντά στο Προυσό υπάρχουν μικρά
όμορφα χωριουδάκια, σκαρφαλωμένα στις βουνοπλαγιές της περιοχής, όπως ο Τόρνος, η Καστανιά, ο Ασπρόπυργος,
τα Βελωτά, όπου μπορεί κάποιος να κάνει πεζοπορία στα σηματοδοτημένα μονοπάτια του Τόρνου, να ανακαλύψει
το μονοπάτι στο φαράγγι της Μαύρης σπηλιάς που όπως λέγετε ήταν το μαντείο που επισκέφτηκε ο Οδυσσέας και
περπάτησε την Via-Feratta στο ιστορικό μονοπάτι.

…θα κάνω το γύρο του Βελουχιού

Καρπενήσι-Αγ.Τριάδα-Φουρνά-Καρπενήσι
Συνολική Απόσταση: 80 χλμ από το Καρπενήσι.
Ξεκινώντας από το Καρπενήσι, ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει την διαδρομή προς Στένωμα-ΠαυλόπουλοΔομιανοί-Αγία Τριάδα-Φουρνά. Διαδρομή μέσα στα έλατα, τα πλατάνια και τις καστανιές, με συναρπαστικές εναλλαγές
εικόνων και τοπίων. Απαραίτητη, κρίνεται μια στάση στο παραδοσιακό χωριό Δομιανοί και την άκρως κατανυκτική,
Ιερά Μονή της Παναγιάς. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγία Τριάδα και συνεχίσουμε για Φουρνά και το πανέμορφο
χωριό Βράχα. Επιστροφή προς Καρπενήσι, ακλουθώντας τον εθνικό δρόμο, αγναντεύοντας από ψηλά, την Κοιλάδα
της γειτονικής Φθιώτιδας.

…θα «προσεγγίσω» την Καλιακούδα

Καρπενήσι-Κρίκελο-Δομνίστα-Συγκρέλλο-Ανιάδα-Κλαυσί-Καρπενήσι
Συνολική Απόσταση: 75 χλμ από το Καρπενήσι.
Με αφετηρία το Καρπενήσι, μπορεί κανείς να επιλέξει τη διαδρομή προς Κρίκελλο, από τον εθνικό δρόμο, είτε
μέσα από τη σήραγγα, είτε όχι. Πανέμορφη διαδρομή μέσα στα έλατα, με εντυπωσιακές εναλλαγές και κατάληξη το
παραδοσιακό Κρίκελλο. Συνέχεια για τη Δομνίστα, απολαμβάνοντας τη θέα και τις εκπληκτικές εικόνες της επιλογής
αυτής. Επιστροφή, από την ίδια διαδρομή μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους, όπου στρίβουμε για το χωριό Συγκρέλλο.
Στη συνέχεια, θα περάσουμε από την Ανιάδα, το Μουζίλο και το Κλαυσί, για να επιστρέψουμε στο Καρπενήσι από μια
μαγευτική διαδρομή, γεμάτη ένταση, από τις εναλλαγές των εικόνων και των τοπίων.

…θα πάω στη Λίμνη

Καρπενήσι-Μηλιά-Σελλά-Φιδάκια-Καρπενήσι
Απόσταση: 45 χλμ από το Καρπενήσι.
Επιλέγοντας τον εθνικό Δρόμο προς Αγρίνιο, μετά από 6χλμ, στην τοποθεσία Μπαγασάκι στρίβουμε αριστερά, για τα
χωριά των «Βαλκανίων», όπως λένε οι ντόπιοι. Έντονα συναισθήματα θα προκληθούν από την δυναμική διαδρομή και
το «απρόσμενο» γαλάζιο της λίμνης, μέσα στο απέραντο πράσινο της Ευρυτανικής Φύσης. Τα γραφικά παραδοσιακά
χωριά, οι φιλόξενοι άνθρωποι και η πανοραμική θέα προς τη λίμνη Κρεμαστών συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό
που μένει βαθιά χαραγμένο στο μυαλό των επισκεπτών. Περίπου 3χλμ μακριά από τον οικισμό θα βρεθείτε στα
Τσαγκαράλωνα, τοποθεσία από την οποία, η θέα προς τη λίμνη των Κρεμαστών είναι ανυπέρβλητη και αποτελεί, ένα
από τα πιο «δυνατά» σημεία για αναμνηστικές φωτογραφίες της περιοχής.
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