🌏🙃🌏Πανέμορφο Διήμερο 12-13/10 ! Σ/Κ‼️
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ –ΕΛΑΤΗ !
-ΜΟΝΟ 75€ ! ΑΝΕΡΓΟΙ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 65€
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών : 40€
-Μονόκλινο +20€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο 12/10 αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας
Σταδίου 65 (Oμόνοια) .Άφιξη στην 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 ορμητήριο για πολλές διαδρομές σε
δασικά μονοπάτια, γι’ αυτό και είναι αγαπημένος προορισμός των φυσιολατρών.
Είναι αναμφίβολα η κοσμοπολίτισσα του νομού Τρικάλων.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες . Έπειτα
αναχωρούμε για την όμορφη πόλη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ,τακτοποίηση και ξεκούραση στο
ξενοδοχείο . Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη της Καλαμπάκας.
Μπορείτε να επισκεφτείτε και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας &Μουσείο Μανιταριών
.Το Μουσείο μας περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή πτηνών και θηλαστικών
καθώς και ένα ολοκληρωμένο μουσείο μανιταριών, το πρώτο στο είδος του στην
Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 300 είδη ζώων και αρκετές δεκάδες με τα κυριότερα
είδη μανιταριών.
Κυριακή 13/10 μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε 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 Τρίκαλα βόλτα στο «Μικρό Παρίσι»
ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα

μετά από ένα γεμάτο και μαγευτικό διήμερο με τις καλύτερες εικόνες στο μυαλό μας
και στις φωτογραφικές μας μηχανές .
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
✔️ΦΠΑ
✔️Φόρος διανυκτέρευσης
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ΤΙΜΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:
-Ενήλικες: 4€
-Παιδιά (4-18 ετών): 3€
-Φοιτητές: 3€
☎️Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398-2155003660 ή 6975404060 (οι κρατήσεις θα
γίνουν μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων)
🏧ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 110/002342-67 (ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ) Για online πληρωμές ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες:IBAN:
GR3701101100000011000234267
🏧ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 5044085876614 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Για online
πληρωμές ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες: IBAN:
GR6601720440005044085876614

