Πρόγραμμα Τριήμερης Εκδρομής
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΕΛΑΤΗΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο, 23 Μαρτίου έως Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

1η ημέρα: Σάββατο 23/3
07:00

Συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγγος

07:30

Αναχώρηση με το πούλμαν, με προορισμό το Μέτσοβο.
Στάση για ξεκούραση και καφέ στη διαδρομή.

13:30

Άφιξη στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τεράστιο
πλάτανο, θα επισκεφθούμε την Πινακοθήκη του Αβέρωφ (προαιρετικά, ατομικά
έξοδα). Επιβάλλεται μια βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά και τα
άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.
Μεσημεριανό προαιρετικό γεύμα στα γραφικά ταβερνάκια της περιοχής

17:30

Άφιξη και τακτοποίηση στο αρχοντικό ξενοδοχείο, AMALIA 4*, στην Καλαμπάκα,

στους πρόποδες των επιβλητικών Μετεώρων.
Ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος.
21:00

Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Κυριακή 24/3
08:00-10:00

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.
Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ανάβαση στους "Ιερούς Βράχους" των
ΜΕΤΕΩΡΩΝ, που σε πείσμα του χρόνου, στέκουν όρθιοι, 6 ολόκληρους
αιώνες. Θα επιστεφθούμε δύο από τις περίφημες μονές των Μετεώρων,
Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου.
Στη συνέχεια η διαδρομή μας προβλέπεται μαγευτική, ανάμεσα από την
παραδεισένια φύση της Πίνδου. Θα επισκεφθούμε τα ορεινά χωριά των
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ. Εδώ, η φύση με τις χιονισμένες
κορυφές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, "ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ" με σπάνια
ομορφιά.
Ελεύθερο μεσημεριανό, σε παραδοσιακά ταβερνάκια της Ελάτης.

17:00

Επιστροφή για ξεκούραση και χαλάρωση στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας

21:00

Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο

3η ημέρα: Δευτέρα 25/3
08:00-10:00

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.
Ξεκινάμε για μία εξίσου σημαντική και όμορφη διαδρομή μέχρι τις όχθες της
Λίμνης Πλαστήρα. Αφού προσπεράσουμε τα ΤΡΙΚΑΛΑ και την ΚΑΡΔΙΤΣΑ,
μέσα από τα όμορφα χωριουδάκια ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ και ΜΟΣΧΑΤΟ, θα
επισκεφθούμε το φράγμα, την πλαζ Λαμπερού και το πανέμορφο Νεοχώρι.
Θα

απολαύσουμε

το

καφεδάκι

μας

αγναντεύοντας

τη

λίμνη

που

ξεδιπλώνεται μπροστά μας με φόντο τον απέραντο θεσσαλικό κάμπο.
Προαιρετικό μεσημεριανό με παραδοσιακά εδέσματα προσαρμοσμένα στην
ημέρα της 25ης Μαρτίου.
17:00

Μετά το μεσημέρι επιστρέφουμε στην ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση στη
Λαμία για καφέ, άφιξη το βράδυ.

Τιμές

Κατ΄ άτομο

Μονόκλινο

255€

Δίκλινο

185€

Τρίκλινο

185€

Παιδικό

145€

Περιλαμβάνονται:
 Μεταφορά με πούλμαν Αθήνα-Καλαμπάκα με επιστροφή καθώς και οι ενδιάμεσες
διαδρομές σε Ελάτη, Πετρούλι, Μετέωρα, Μέτσοβο, Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα
 Δύο Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο «Αμαλία» (4 αστέρων), στην Καλαμπάκα, με
ημιδιατροφή
 Πρωινό (Κυριακή, Δευτέρα) σε μπουφέ αμερικανικού τύπου
 Δείπνο (Σάββατο, Κυριακή βράδυ) σε μπουφέ

Προθεσμίες - Κρατήσεις:
Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Eξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την
κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της
προθεσμίας.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία του
Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, 801-222777 - υπεύθυνη, κα Έλσα Γεωργίου).

Λογαριασμοί τραπέζης: Alpha bank 415 00 2002003067
( IBAN GR80 0140 4150 4150 0200 2003 067 )
Eurobank 0026 0418 58 0200031139
( IBAN GR90 0260 4180 0005 8020 0031 139 )
(Ονομαστική κατάθεση)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, πριν τις 01/03/2019, τα χρήματα που έχετε
δώσει επιστρέφονται στο ακέραιο.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας μετά τις 01/03/2019, επιστρέφονται μόνο τα
χρήματα που αντιστοιχούν στη μετακίνηση με το πούλμαν, ή όλο το ποσό, αν δεν έχει ακόμη
αποσταλεί η τελική λίστα στο ξενοδοχείο.

