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Ι.	Χρονόπουλος	 Αθήνα
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Το όμορφο βουνό Βασιλίτσα βρίσκεται στο δυ-
τικό τμήμα του νομού Γρεβενών με την ψηλότερη 
κορυφή του στα 2.249 μέτρων περίπου. Είναι ένα 
βουνό, με πυκνά δάση, πλούσιες φυσικές ομορ-
φιές, χιονοσκέπαστες κορυφές και πολλά παραδο-
σιακά χωριά. Η περιοχή της Βασιλίτσας περιλαμβά-
νεται στον εθνικό κατάλογο των προστατευόμενων 
περιοχών NATURA 2000. Στα βόρεια της Πίνδου 
βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, που είναι ένας 
από τους σημαντικότερους Δρυμούς της Ελλάδας. 
Το τοπίο είναι εντυπωσιακό και το περιβάλλον ιδι-
αίτερα σημαντικό για την διαβίωση μιας τεράστιας 
ποικιλίας ειδών απ’ το ζωικό και το φυτικό βασί-
λειο. Η φύση της Πίνδου παραμένει αναλλοίωτη 
στο πέρασμα του χρόνου, το ίδιο σκουροπράσινο 
χρώμα των κωνοφόρων, η ίδια χιλιόχρωμη οξιά, η 
ίδια αθάνατη δρυς, με μόνη διαφορά, ότι τις πρώτες 
εκείνες εποχές του χρόνου, στα δάση αυτά βάδισαν 
όντα, που δεν υπάρχουν πια, όπως το μαμούθ που 
αποκαλύφθηκε στο νομό Γρεβενών.

 Σε μια απ’ τις πιο χαρισματικές γωνιές της Πίν-
δου, αξεπέραστης ομορφιάς και γοητείας, σε υψό-
μετρο 1300μ. βρίσκεται το «Casa la Mundi». ‘Ενα 
ξενοδοχείο πλήρως και κατάλληλα εξοπλισμένο 
για επαγγελματικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Στην 
καρδιά της Πίνδου, σε μια ατέλειωτη πηγή φυσικού 
πλούτου, θα βρείτε ένα χώρο που να ικανοποιεί 
όλες σύγχρονες απαιτήσεις και θα χαρείτε με γαλή-
νη και ασφάλεια τις χάρες του βουνού.

Κλινικό Φροντιστήριο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
27-29	Μαρτίου	2015
Ξενοδοχείο	«Casa	La	Mundi»
Βασιλίτσα	Γρεβενών
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Το Πόρτο Χέλι είναι παραθαλάσσιο χωριό της 
Αργολίδας και είναι χτισμένο σε φυσικό λιμάνι 
δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των 
Αλιέων.

Η εύκολη οδική του πρόσβαση και η χαρακτη-
ριστική ομορφιά του το καθιστούν έναν ιδιαιτέ-
ρως δημοφιλή προορισμό.

Τo Πόρτο Χέλι πήρε το όνομά του απ’ τους 
παλαιούς κατοίκους του τόπου που ήταν αλιείς 
πορφύρας και τεχνίτες στην επεξεργασία της 
ομώνυμης χρωστικής. Σημάδια της λαμπρής αυ-
τής ιστορίας μπορεί κάποιος να δει να ξεπετάγο-
νται τόσο στην Ακρόπολη των Αλιέων, όσο και 
στον πυθμένα της θάλασσας με τα απομεινάρια 
αρχαίων τειχών και κιονοστοιχίας από το ναό του 
Απόλλωνα.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, το Ξενοδοχείο 
«AKS Hinitsa Bay» δεσπόζει επιβλητικά σε 
έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο κοντά στο 
Πόρτο Χέλι, προσφέροντας μαγευτική θέα στη 
θάλασσα.

Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι 
της Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι 
και λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης 
στην παραλία.

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη συνεδριακή αί-
θουσα και καλύπτει επαρκώς τις συνεδριακές 
ανάγκες της εκδήλωσης.

29	Μαΐου	-	1	Ιουνίου	2015
Ξενοδοχείο	«AKS	Hinitsa	Bay»
Χηνίτσα
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1ο Θερινό Σχολείο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

20	-	25	Ιουλίου	2015
Ξενοδοχείο	«AKS	Hinitsa	Bay»
Χηνίτσα



Η Αράχωβα, στολίδι στις ράχες του Παρνασ-
σού, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της τόσο με 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, όσο με το 
χιονοδρομικό της κέντρο.

Μόλις 8 χλμ απέχει ο αρχαιολογικός χώρος 
των Δελφών, τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και χαρακτηρισμέ-
νος ως ένας από τους «Ιερούς τόπους» του 
κόσμου.

Η περιοχή της Αράχωβας έχει πανάρχαιη 
ιστορία. Στη δυτική πλευρά της Αράχωβας 
υπήρχε η Ανεμώρεια ή Ανεμώλεια, πόλη ομη-
ρική, αναφερόμενη απ’ τον Όμηρο μαζί με την 
Κυπάρισσο, που τοποθετείται στα ανατολικά 
της Αράχωβας. Προχωρώντας μέσα στο χρόνο 
συναντάμε παρόντες τους Αραχωβίτες να πο-
λεμούν για τα ιδανικά της Ελλάδος λαμβάνο-
ντας μέρος σε όλους τους Εθνικούς αγώνες.

Η εύκολη πρόσβαση στην Αράχωβα και στα 
φυσικά αξιοθέατα του Παρνασσού, την έχουν 
καταστήσει έναν τόπο που μπορεί να εξυπηρε-
τήσει συνέδρους τόσο από το βόρειο, όσο και 
από το νότιο τμήμα της χώρας.

Το Ξενοδοχείο «Anemolia» παρέχει όλες 
τις σύγχρονες υποδομές καλύπτοντας όλα τα 
γούστα και είναι χτισμένο σε ένα πολύ καλό 
σημείο με θέα στην κοιλάδα των Δελφών.

Χειμερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

27-29	Νοεμβρίου	2015
Ξενοδοχείο	«Anemolia»
Αράχωβα
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