ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 3ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ: 30/12/19 – 01/01/20
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ) – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΡΕΛΛΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 130€ κατά άτομο!!
Μονόκλινο: +20€ ημερησίως
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο γονείς: ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 ετών έως 10 ετών: 65€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ (ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ) - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Σάββατο (30/12) αναχώρηση στις 8:00 το πρωί ξεκινάμε από το κέντρο της
Αθήνας (Σταδίου 65 – ΟΜΟΝΟΙΑ), με τις απαραίτητες στάσεις. Φτάνουμε στα
Τρίκαλα σε ένα υπέροχο χωριό ζεστό και παραμυθένιο «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»!!
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, ο Άϊ 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 Άϊ
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 των Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος για γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Κυριακή (31/12) Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Ζαγοροχώρια και πρώτη
στάση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά, το Τσεπέλοβο. Εν συνεχεία για
Μονοδένδρι, αντιπροσωπευτικός οικισμός του Ζαγορίου με λιθόστρωτα
καλντερίμια. Από την κεντρική πλατεία του χωριού και μετά από λίγο περπάτημα
φτάνουμε στο Βυζαντινό μοναστήρι της ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ να θαυμάσουμε τμήμα
του εντυπωσιακού φαραγγιού του Βίκου. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στην πόλη.
Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα (01/01) Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ. Το
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη, επίσης γνωστό και ως Μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων, βρίσκεται στην περιοχή των Ιωαννίνων. Σκοπός του
καλλιτέχνη, ήταν να αναπαραστήσει Ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, σε φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο. Το Μουσείο φιλοξενεί
περίπου 150 κέρινα ομοιώματα και 36 ιστορικά θέματα εμπνευσμένα από
σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Έπειτα γνωριμία με το «διαμάντι»
της Ηπείρου Κτισμένο σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, το ΜΕΤΣΟΒΟ είναι ένα
ζωντανό γραφικό χωριό. Η κωμόπολη με την μεγαλύτερη πολιτιστική και
θρησκευτική κληρονομιά στην Πίνδο . Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό
στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής με εκπληκτικές γεύσεις .Νωρίς το
απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα μετά από ένα όμορφο 3μερο.
Περιλαμβάνονται:
✔ Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔2 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο των Ιωαννίνων με πρωινό
✔ Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου
✔ Φόρος διανυκτέρευσης : 0,5€ το δωμάτιο.
✔ ΦΠΑ
⛔ ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Προσωπικά έξοδα, και ό, τι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.

