
ΜΕΤΕΩΡΑ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΜΕΤΕΩΡΑ  -  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
– ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση 
– ανάβαση για τα Μετέωρα. Είναι το σπάνιο και 
μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, όπου υψώνονται 
βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί 
καταφύγιο ερημιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη 
στο Μεγάλο Μετέωρο γνωστό και ως Ιερά Μονή 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και την Μονή του Αγίου 
Στεφάνου.Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Καλαμπάκα 
για να επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του, 
μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε επίσκεψη στο σαλέ casa di calo για 
ιππασία ή καφεδάκι σε ένα μοναδικό τοπίο . Το βράδυ 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

2η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση και αμέσως μετά θα 
αναχωρήσουμε  για τα Τρίκαλα  . Θα επισκεφτούμε το 
Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό έργο του μεγάλου Σινάν 
στον ελλαδικό χώρο, το Ληθαίο ποταμό με την 
μεταλλική γαλλική γέφυρα, τον πεζόδρομο, την παλιά 
γειτονιά και το φρούριο με το ρολόι σήμα κατατεθέν 
της πόλης. Χρόνος για καφέ στα καφέ δίπλα στο ποτάμι 
. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε για τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης .Το 
εντυπωσιακό φράγμα στη θέση Κακαβάκια, «γέννησε» 
τη λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν με 
εντυπωσιακό τρόπο οι ελατό σκεπαστές κορυφές των 
Αγράφων. Θα συναντήσουμε γραφικά χωριουδάκια 
όπως τον Μεσενικόλα, τη Νεράιδα, ενώ η διαδρομή μας 
μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με τη 
φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της 
ομορφιά είναι εντυπωσιακή. Γεύμα εξ ιδίων σε 
εστιατόριο της περιοχής  και στη συνέχεια επίσκεψη 

στο Tavropos activities που βρίσκεται πάνω στη λίμνη 
για να απολαύσετε καφέ αλλά και το μαγευτικό τοπίο. 
Μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε σε μία μοναδική 
εμπειρία δραστηριοτήτων επιλέγοντας αυτή που σας 
ταιριάζει ( έξοδα εξ ιδίων ) . Μπορείτε να κάνετε 
ποδηλασία, υδροποδήλατο, κανό – καγιάκ ή πιρόγα στα 
γαλαζοπράσινα νερά της Λίμνης Πλαστήρα, 
τοξοβολία.Εκτός από τον άριστο εξοπλισμό , σας 
παρέχονται τζάκετ- σωσίβια, οδηγίες αλλά και 
υποστήριξη με το σωστικό σκάφος μας. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

Η ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

4
ΗΜΕΡΕΣ



3η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μέτσοβο με τα φημισμένα τοπικά προϊόντα , πλούσια ιστορία και γενέτειρα 
γνωστών ευεργετών .Χρόνος ελεύθερος για καφέ και αγορές των φημισμένων τοπικών προϊόντων . Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε για την λίμνη Αώου. Η λίμνη βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από το Μέτσοβο 
και είναι μια εκδρομή που αξίζει να ζήσει όποιος αγαπά τη φύση και τις ομορφιές της.Κοντά στις ακτές της η λίμνη 
θα σας χαρίσει πολλές όμορφες στιγμές και ακόμη πιο πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αναμφισβήτητα 
πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση επέμβασης του ανθρώπου στη φύση με αποτέλεσμα κάτι τόσο όμορφο.Στην 
συνέχεια θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας . Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας.

4η Ημέρα |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ –ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ –ΧΩΡΙΑ ΚΟΖΙΑΚΑ
Μετά το πρωινό στην συνέχεια αναχώρηση για το Περτούλι και την Ελάτη. Παραδοσιακά χωριά μέσα σε πυκνά δάση   
με πετρόχτιστα σπίτια και  πολλά νερά χαρακτηρίζουν το τοπίο. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μοναδικό 
τοπίο. Στη συνέχεια αξίζει να κάνουμε μια μικρή στάση για να θαυμάσουμε το Μονότοξο Γεφύρι της Πόρτας, λίγο 
έξω από το χωριό Πύλη το οποίο έχτισε το 1512 ο Άγιος Βησσαρίων Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με ενδιάμεσες 
στάσεις για τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το απόγευμα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

179€ 129€ 289€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Famissi Eden 4*
Καλαµπάκα

Πρωϊνό27/10

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Στις τιµές περιλαµβάνονται : Μεταφορές µε λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο | Αντίστοιχη διατροφή | Έµπειρος αρχηγός
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις βάση του προγράµµατος της εκδροµής
Ταξιδιωτική ασφάλεια & ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν περιλαµβάνονται : Είσοδοι σε µουσεία & αρχαιολογικούς χώρους
Προαιρετικές εκδροµές

Από τα πιο συναρπαστικά µέρη στην 
Ελλάδα, τα Μετέωρα προσφέρονται 
εκτός των άλλων και για να 
κρατήσετε για πάντα τις στιγµές στα 
υπέροχα αυτά τοπία τραβώντας τις 
πιο ειδυλλιακές φωτογραφίες την 
ώρα που πέφτει ο ήλιος!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο


