🚌🎄🔆🤩ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 14 ΕΩΣ 15/12/2019 !
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΙ !
ΜΟΝΟ 75 € κατά άτομο !
Φοιτητές & Άνεργοι : 65 €
-Παιδιά 6 έως 10 ετών μόνο 40€ με δύο ενήλικες
-Παιδιά έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ με δύο ενήλικους
Με έναν ενήλικα 35 €
-Μονόκλινο +20€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου
65 (στην Oμόνοια ) , με τις απαραίτητες στάσεις . Φτάνουμε σε ένα υπέροχο χωριό
ζεστό και παραμυθένιο «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»!! Το
μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, ο Άι Βασίλης και τα
ξωτικά του ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών και
γλυκισμάτων, στην πανέμορφη πόλη των Τρικάλων. Τα γρανάζια λαδώνονται ,οι
μηχανές επισκευάζονται και διαμορφώνονται κατάλληλα για να φτιάξουν όσα
περισσότερα παιχνίδια και γλυκά μπορούν. Οι Μύλοι
ξεκινούν να δουλεύουν και παράγουν το πολυπόθητο υλικό για όλες τις γευστικές
Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Εδώ θα ετοιμαστούν όλα τα δώρα που θα
μοιράσει φέτος ο Άι Βασίλης και τα ξωτικά του. Θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο
για διασκέδαση, παιχνίδι και βόλτα στα ΤΡΙΚΑΛΑ για όποιον επιθυμεί. Έπειτα
αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,
τακτοποίηση και ξεκούραση στο ξενοδοχείο . Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με
την πόλη .
Κυριακή μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για τα μαγευτικά
ΜΕΤΕΩΡΑ θα επισκεφτούμε Μονές για προσκύνημα. Τα Μετέωρα είναι ένα
σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη
οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα, κοντά στα πρώτα υψώματα της
Πίνδου και των Χασίων. Τα μοναστήρια των Μετεώρων, που είναι χτισμένα στις
κορυφές κάποιων από τους βράχους, είναι σήμερα το δεύτερο πλέον σημαντικό
μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. Από τα τριάντα

που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα λειτουργούν μόνον επτά,
τα οποία, από το 1988, περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για ΕΛΑΤΗ, ένα ορεινό χωριό μέσα
στα έλατα ! Δεν είναι τυχαία εξάλλου και η ονομασία του, είναι το μεγαλύτερο
χωριό του ορεινού όγκου των Τρικάλων, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε ύψος
950 μέτρων, στις πλαγιές του Κόζιακα ,ενός βουνού απέναντι από τα Μετέωρα.
Είναι ορμητήριο για πολλές διαδρομές σε δασικά μονοπάτια, γι’ αυτό και είναι
αγαπημένος προορισμός των φυσιολατρών. Είναι αναμφίβολα η
κοσμοπολίτισσα του νομού Τρικάλων . Συνεχίζουμε για το χωριό χιονοδρομικό
κέντρο ΠΕΡΤΟΥΛΙ με τις καλές τουριστικές υποδομές είναι ένα από τα πιο
αγαπημένα ορεινά θέρετρα θα έχουμε χρόνο για παιχνίδι στο χιονοδρομικό και
φαγητό ΠΕΡΤΟΥΛΙ .Το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα μετά από δύο όμορφες
μέρες με γεμάτες μπαταρίες!
✔️Περιλαμβάνονται:
-Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 3*
- πρωινό σε μπούφε
-Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
-Η είσοδος στον Μύλο των ξωτικών είναι ΔΩΡΕΑΝ
-ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα προαιρετικό
-Φόρος διανυκτέρευσης . Πληρώνεται υποχρεωτικά απ’ ευθείας .

