Μετέωρα-Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Λίμνη Πλαστήρα
Οδικώς 4 ημέρες

1η ημέρα > Θεσσαλονίκη – Μετέωρα - Καλαμπάκα
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
στα μοναστήρια . Συνεχίσουμε για Καλαμπάκα Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας . Το απόγευμα ελεύθερο στην όμορφη Καλαμπάκα. Περπατήστε στην πόλη και
επισκεφτείτε την Βυζαντινή εκκλησία της κοιμήσεως τις Θεοτόκου η οποία χτίστηκε των
10ο αιώνα μ.Χ και
2η μέρα : Καλαμπάκα – Τρίκαλα – Μύλο ξωτικών
Μετά το πρωινό αναχώρηση 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 στην συνέχεια
θα επισκεφθούμε τον ΄΄ Τον Μύλο των Ξωτικών’’ οπού ο Αγ. Βασίλης με τα ξωτικά του ο
καλός Σκρούτζ, η νεράιδα τω Χριστουγέννων ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο
παραγωγής παιχνιδιών και γλυκισμάτων. Επέλεξαν ένα μαγικό τόπο, τον παλιό ‘’ Μύλο
Ματσόπουλου και τον μεταμόρφωσαν σε ένα παραμυθένιο Μύλο των ξωτικών .
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
3η μέρα : Καλαμπάκα -Καρδίτσα –Λίμνη Πλαστήρα –Χωριά Κόζιακα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για Καρδίτσα στάση για καφε και συνεχιζουμε 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. 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 και

νωρίς το μεσημέρι γεύμα εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα με γίδα βραστή , παιδάκια,
λουκάνικα και χωριάτικες πίτες. 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 και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας .
4η μέρα : Καλαμπάκα - Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών Μέτσοβο - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και
Μανιταριών που είναι ένα μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα, σε ένα επιβλητικό κτίριο 1.100
τ.μ. Αναχώρηση για το Μέτσοβο με τα φημισμένα τοπικά προϊόντα , πλούσια ιστορία και
γενέτειρα γνωστών ευεργετών .Γεύμα εξ ιδίων σε παραδοσιακή ταβέρνα με παιδάκια,
λουκάνικα και χωριάτικες πίτες. Συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για τη Θεσσαλονίκη .
Άφιξη αργά το απόγευμα
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους
ενήλικες ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας
πρόγραμμα .
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου
του ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των
εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει στο ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής
σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των
άλλων και με τα ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα
αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα
νοσηλείας, διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

















Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει
μαζί σας , όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /
ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε
ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα
πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από
Σκόπια και Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω
internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες
κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή
δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς
μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος
αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα
ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά
πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε
πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο,
καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της
χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο
λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά.

