ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ* ΦΥΓΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 24-26/12/2018! ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ
-ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 155 € !
-Μονόκλινο +20 €
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών με 100 €
Πρόγραμμα :
1 ΗΜΕΡΑ 24/12 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε την
Χριστουγεννιάτικη εκδρομή μας, από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Oμόνοια)
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το μεσημεράκι με τις απαραίτητες στάσεις , φτάνουμε
στην πανέμορφη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Λίμνη Πλαστήρα: ένα τεχνητό θαύμα στην
Θεσσαλία .Η ιδέα ανήκει στον γνωστό Έλληνα στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα, από
το 1928. Ένα αξιοθέατο που αξίζει να επισκεφτούμε θα έχουμε χρόνο για βόλτα και
φαγητό. Έπειτα αναχωρούμε για την όμορφη πόλη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ,τακτοποίηση και
ξεκούραση στο ξενοδοχείο . Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη της
Καλαμπάκας. Το βράδυ εορταστικό Ρεβεγιόν με φαγητό με μουσική και
διασκέδαση στο ξενοδοχείο μας .
25/12 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.Περιλαμβάνονται στον
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για το
υπέροχο και παραμυθένιο χωριό «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»!! Το μεγαλύτερο
Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας ,ο Αϊ Βασίλης και τα ξωτικά του
ετοιμάζουν του 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 Αϊ Βασίλης και τα ξωτικά του...
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση, παιχνίδι και βόλτα . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.!
26/12 πρωινό στο ξενοδοχείο έπειτα αναχώρηση για το χιονοδρομικό
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ένας ορεινός παράδεισος περιτριγυρισμένος από βουνά, με πυκνά
δάση, καταπράσινα λιβάδια και τρεχούμενα νερά, είναι χτισμένο σε υψόμετρο
1.100 μ. στις πλαγιές του Κόζιακα , με τα γραφικά πέτρινα σπίτια, το χιονοδρομικό
κέντρο και τις καλές τουριστικές υποδομές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ορεινά
θέρετρα της Ελλάδας. Εκεί θα πιούμε το καφεδάκι μας. 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. Η Ελάτη των τελευταίων δεκαετιών γνωρίζει μεγάλη
τουριστική ανάπτυξη. Είναι αναμφίβολα η κοσμοπολίτισσα του νομού Τρικάλων .
Το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα μετά από ένα γεμάτο και μαγευτικό τριήμερο
με πολλές όμορφες εικόνες στο
μυαλό μας .
☑️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
✔️2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* !
✔️2 γεύματα
✔️2 πρωινά σε μπουφέ
✔️Δωρεάν είσοδο στο ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
✔️Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
✔️ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
-Φόρος διανυκτέρευσης : 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. Πληρώνεται
υποχρεωτικά .

