
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του προγράμματος.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό 
το Μέτσοβο, μέσω της νέας Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια 
βόλτα και γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό.Συνεχίζουμε για 
ένα αξιοθέατο που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, τον περίφημο 
χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα σημαντικότερα 
κέντρα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 
από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι 
υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα, κοντά στα πρώτα υψώματα της 
Πίνδου και των Χασίων. Θα επισκεφτούμε τα μοναστήρια Βαρλαάμ 
και μεγάλο Μετέωρο, χτισμένα στις κορυφές των βράχων. Τίποτα 
δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το δέος των Μετεώρων. Ούτε οι 
άπειρες φωτογραφίες που προφανώς έχεις δει πολύ πριν ανέβεις στα 
δυσθεώρητα ύψη τους, ούτε οι διηγήσεις που μπορεί να έχεις ακούσει, 
ούτε καν η πρώτη εικόνα φορά που αντικρίζεις από μακριά. Αν από 
εκεί είναι μια φορά εντυπωσιακά, από κοντά είναι συγκλονιστικά. Στη 
συνέχεια κατηφορίζουμε για το ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. 
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΡΑΝΤΖΟ ΚΕΡΚΕΤΙΟ - COOKING CLASS - ΕΛΑΤΗ  
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για 
μια υπέροχη εκδρομή στην μοναδική ελληνική φύση. Ύστερα από 
μια ωραία διαδρομή φτάνουμε στο ράντζο Κερκέτιο. Μέσα σε ένα 
υπέροχο περιβάλλον μπορείτε να δοκιμάσετε τις δεξιότητές σας στην 
Ιππασία, τοξοβολία, οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή 
να απολαύσετε τοπικά εδέσματα και καφέ δίπλα από το τζάκι. Eκεί θα 
μάθουμε να δημιουργούμε μια ιδιαίτερη τοπική γεύση, όπως ξέρει μόνο 
η κυρία Μαρία! Συνεχίζουμε για το γνωστό χωριό Ελάτη (Τύρνα για 
τους ντόπιους), το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά του ν. Τρικάλων 
και το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά. Μόλις 34 χλμ από τα Τρίκαλα, στα 
950 μ. στις απότομες πλαγιές του Κόζιακα περιβάλλεται από μοναδικές 
ελατοσυστάδες, προσφέροντάς σας γοητευτικές ευκαιρίες απόδρασης 
από την καθημερινότητα. Οι μυρωδιές από τις παραδοσιακές ταβέρνες 
της περιοχής θα σας αφήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις και θα σας 
ωθήσουν να έρχεστε ξανά και ξανά σε αυτό τον θαυμάσιο χειμερινό 
προορισμό.  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το δέος των Μετεώρων. Ούτε οι άπειρες φωτογραφίες που προφανώς έχεις δει πολύ πριν ανέβεις στα 
δυσθεώρητα ύψη τους, ούτε οι διηγήσεις που μπορεί να έχεις ακούσει, ούτε καν η εικόνα τους την πρώτη φορά που την αντικρίζεις από μακριά. 
Αν από εκεί είναι μια φορά εντυπωσιακά, από κοντά είναι συγκλονιστικά. 

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΛΑΤΗ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την 
υλοποίηση της ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Η 
μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες, 
είναι η κατάληξη ποταμών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και 
δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα 
κ.α. Περνώντας από τα χωριά, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες 
και απέραντη ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Μετά το Φράγμα θα 
επισκεφθούμε την Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου 
αι.).  Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τα Τρίκαλα, όπου ο Δήμος Τρικκαίων 
διοργανώνει το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της 
Ελλάδας, μετατρέποντας τον Μύλο Ματσόπουλου σε «Μύλο των Ξωτικών». 
Όπως κάθε χρόνο, μια νέα ιστορία θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους 
σε μια άλλη εποχή! Ορισμένες μόνο από τις τόσες δράσεις που μπορείτε 
να επισκεφθείτε : το καράβι των Πειρατών, το εργαστήριο σοκολάτας, το 
σπίτι του Άη Βασίλη, τον αλευρόμυλο των ξωτικών, το μουσείο μανιταριών, 
και τόσα άλλα. Το ταξίδι λοιπόν αρχίζει! Ρεσάλτο στην πρωτεύουσα των 
Χριστουγέννων! Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΜΠΙΖΑΝΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΝΗΣΑΚΙ ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ  
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για 
την τελευταία μας ημέρα. Πρώτη τάση στο Μπιζάνι στο περίφημο 
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλλη. Εξαιρετικά ομοιώματα από τα 
σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί για να 
σας θυμίσουν μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν την ιστορία του 
τόπου μας. Είναι εκπληκτικό ότι όλο το Μουσείο το σχεδίασε ο ίδιος ο 
Βρέλλης με τα χέρια του! Στεγάζεται σε ένα κτίριο Αστικής Φρουριακής 
Αρχιτεκτονικής της Ηπείρου του 18ου αιώνα, που θεμελιώθηκε το 1983 
και τελείωσε το 1994. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα. Μια βόλτα στη λίμνη, 
φαγητό ή καφές είναι πάντα μια καλή ιδέα σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον. 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε το καραβάκι με την καθοδήγηση του 
συνοδού της εκδρομής και να επισκεφτείτε το ιστορικό νησάκι της Κυρά 
Φροσύνης, με τα πολλά μοναστήρια. Θα δείτε την Φιλανθρωπινή και το 
μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα, όπου το 1822 σκότωσαν τον Αλή Πασά. 
Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη μας.

Μέτσοβο Μετέωρα

Μύλος Ξωτικών

Την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ελάτε μαζί μας σε ένα παραδοσιακό δείπνο - ρεβεγιόν
με μουσική σε εστιατόριο με ξεχωριστές τοπικές γεύσεις. 

LIKNON 4*
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, κοντά στο κέντρο της Καλαμπάκας, προσφέροντας μια μοναδική θέα στα ιερά βράχια των Μετεώρων. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό τηεόραση τηλέφωνο, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi

23,24,30,31/12
& 3,4 /1

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα



Σελ. Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκλ.

65
ΜΕΤΕΩΡΑ 

ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ

3
24/12
31/12
4/1

LIKNON 4*

Πρωινό 
καθημερινά

 
Χριστ/τικο 
γεύμα με 
μουσική 

25 ευρώ ανά 
άτομο

135 75 195

4
23/12
30/12

3/1
175 95 250


