
 

 

 
 

Γιάρκεια: 4 εκέξεο   

Ανατωρήζεις: 23, 30/12 & 05/01 
 

Πανόραμα Κενηρικής Δλλάδας  

και ΜΥΛΟΣ των ΞΩΤΙΚΩΝ! 
 

Το πιο ΠΛΟΥΣΙΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραμμα! 
 

Η πόλη ηων Τπικάλων γιοπηάζει και πποζκαλεί όλη ηην Ελλάδα ζηο πιο μεγάλο και παπαμςθένιο 

Επγοζηάζιο ηος Άι Βαζίλη! 

Σηο κένηπο ηηρ πόληρ, ζηην ονειπική ππωηεύοςζα ηων Χπιζηοςγέννων, 

κάθε γωνιά, κάθε πλαηεία… θα είναι λαμπεπή…  

γεμάηη από παισνίδια και εκπλήξειρ… 

Γιορτές στην πόλη των Θασμάτων! 

 Τα Τπίκαλα «μεηαμοπθώνονηαι» ζε πόλη Φιλοξενίαρ & Χαπάρ !!! 

 
Μοσζείο Φσζικής Ιζηορίας Μεηεώρων & Μοσζείο Μανιηαριών Καλαμπάκα – 

Μεηέωρα - Μύλος Ξωηικών – Ιωάννινα – Μέηζοβο – Πύλη – Δλάηη – Περηούλι – 

Σρίκαλα – Λίμνη Πλαζηήρα 

  

Πρόγραμμα Δκδρομής 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Μοσζείο Φσζικής Ιζηορίας Μεηεώρων & Μοσζείο Μανιηαριών 

Καλαμπάκα – Μεηέωρα – Σρίκαλα – Μύλος Ξωηικών 
Σπγθέληξσζε λσξίο ην πξσί θαη αλαρώξεζε γηα Καιακπάθα. Αξρηθά ζα επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο Μεηεώξσλ &  Μνπζείν Μαληηαξηώλ. Τξηαθόζηα είδε δώσλ θαη δεθάδεο είδε καληηαξηώλ θηινμελνύληαη 
ζε έλα ρώξν 1100 η.κ., όπσο δνπλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Πξόθεηηαη γηα έλα «ηεξάζηην έξγν ηέρλεο», κηα 
κνλαδηθή εκπεηξία γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο! Έρνληαο επηζθεθζεί ην κνπζείν ζα έρνπκε ρξόλν ζηε δηάζεζή καο 

πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζνπκε ην γεύκα καο ζε θάπνηα από ηηο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο ηεο πεξηνρήο (έμνδα 
αηνκηθά). Σηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηα κνλαδηθά Μεηέσξα κε ηηο θεκηζκέλεο Μνλέο. Θα 
επηζθεθζνύκε ηε γπλαηθεία Μνλή Αγίνπ Σηεθάλνπ θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ην κεγαιείν ηεο 

θύζεο. Κηηζκέλν επάλσ ζηνπο βξάρνπο, πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό κνλαζηηθό ζπγθξόηεκα ζηελ Διιάδα, 
κεηά ην Άγην Όξνο. Οη Μνλέο όπσο ζήκεξα ζώδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ, είλαη ηόπνο αλαγλσξηζκέλνο σο 
δηαηεξεηέν θαη πξνζηαηεπόκελν κλεκείν από ηελ UNESCO. Αθνινπζεί ε πνξεία πξνο ηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό, 
ηα Τξίθαια. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο, ηο κενηρικόηαηο Ατίλλειον, ζηελ θεληξηθή 
πιαηεία ησλ Τξηθάισλ. Η πόιε θνξά ηα γηνξηηλά ηεο θαη καο πξνζθαιεί πξνθεηκέλνπ λα καο πξνζθέξεη 
παλέκνξθεο εηθόλεο. Αθνινπζήζηε ην θάιεζκα ηνπ Μύινπ ησλ Ξσηηθώλ…! Μηθξνί θαη κεγάινη ζα απνιαύζνπκε 
ηελ όκνξθε βόιηα κε ηελ θαξδηά καο… Τν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα γεπηείηε παξαδνζηαθά νπδνκεδεδάθηα ζε 

θάπνηα από ηηο ηαβέξλεο θαη ηα πνιιά νπδεξί ηεο πόιεο (έμνδα αηνκηθά). Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέρα: Ιωάννινα – Μέηζοβο 
Μεηά ην πξσηλό καο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηα Ισάλληλα κέζσ Δγλαηίαο νδνύ. Η πόιε ρηηζκέλε ζην θέληξν 
κίαο όκνξθεο θνηιάδαο, δίπια ζηε καγηθή ιίκλε κε ην θεκηζκέλν λεζάθη ηεο, είλαη πινύζηα ζε αμηνζέαηα θαη 

θεκίδεηαη γηα ηα αζεκηθά ηεο, αιιά θαη ηηο θξέζθεο πίηεο ηεο! Φζάλνληαο, ρξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηεγεζείηε ζην Κάζηξν ηεο θαη ηελ παιηά ηεο πόιε. Αθνινπζεί πνξεία πξνο Μέηζνβν. Άθημε ζηε γξαθηθή 
θαη παξαδνζηαθή θσκόπνιε κε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηα κνλαδηθά μπιόγιππηα. Χξόλνο 
ειεύζεξνο γηα κηα βόιηα ζηελ όκνξθε πιαηεία κε ηνλ επηβιεηηθό πιάηαλν θαη ηα παξαδνζηαθά καγαδάθηα όπνπ 
ζα βξνύκε μερσξηζηά ηνπηθά πξντόληα, Μεηζνβίηηθα ηπξηά θαη θξαζηά, άιια θαη όπνπ ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 
λα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο. Δπηζηξνθή ζηα Τξίθαια. Δνξηαζηηθό δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 

 

3η ημέρα: Πύλη – Δλάηη – Περηούλι 
Υρόνια Πολλά! Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε ηα ρσξηά 
ηνπ Κόδηαθα. Πξώηε καο ζηάζε είλαη ε Πύιε, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηελ ηνμσηή γέθπξα θαη ηε βπδαληηλή 
εθθιεζία ηνπ 13νπ αηώλα Πόξηα Παλαγηά, κε ηνλ ππέξνρν δηάθνζκν θαη ηελ αμηόινγε ηζηνξία. Σπλερίδνπκε γηα 
ην Πεξηνύιη, έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο ρεηκεξηλνύο  πξννξηζκνύο. Χηηζκέλν ακθηζεαηξηθά ζηελ πιαγηά ηνπ 

βνπλνύ, κε γξαθηθά πέηξηλα ζπίηηα, μερσξίδεη γηα ηελ ππέξνρε θύζε ηνπ, αιιά θαη ην ρηνλνδξνκηθό ηνπ θέληξν. 

Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή καο γηα θαγεηό, βόιηα θαη θαθέ (έμνδα αηνκηθά). Δπόκελνο ζηαζκόο καο έλα 
από ηα σξαηόηεξα θαη κεγαιύηεξα ρσξηά ηνπ λνκνύ, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη από έλα ππέξνρν δάζνο κε έιαηα, ε 
Διάηε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Πξνηείλνπκε λα θάλεηε κηα όκνξθε βόιηα ζηα Τξίθαια ή λα 
επηβηβαζηείηε ζην γραθικό ηρενάκι ώζηε λα επηζθεθζείηε αθόκε κηα θνξά ηνλ Μύιν ησλ Ξσηηθώλ!  
Γηαλπθηέξεπζε.   
 

4η ημέρα: Σρίκαλα – Λίμνη Πλαζηήρα – Αθήνα 
Πξόγεπκα θαη αθνινύζσο ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε κία όκνξθε πξσηλή βόιηα ζηελ πόιε ησλ Τξηθάισλ. 
Θαπκάζηε ηελ παλέκνξθε θεληξηθή γέθπξά ηεο, ην Φξνύξην κε ην ξνιόη ηνπ, ηελ παιηά Μεζαησληθή ζπλνηθία 
ηεο πόιεο Βαξνύζη, ην Κνπξζνύκ-Τδακί όπνπ ζηεγάδεηαη ην «Μνπζείν Τζηηζάλε» κε πιήζνο θσηνγξαθηώλ, 
ρεηξόγξαθσλ θαη πνηθίιν πιηθό ηνπ κεγάινπ καο ζπλζέηε & ηξαγνπδηζηή, αιιά θαη απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο 
ζηνλ πεδόδξνκν ηεο Αζθιεπηνύ. Δλ ζπλερεία αλαρώξεζε γηα ηελ ππέξνρε ηερλεηή ιίκλε Πιαζηήξα, κε ηα 

γξαθηθά παξαιίκληα ρσξηνπδάθηα, ηελ εληππσζηαθή ζέα θαη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ, ηε 
«κηθξή Διβεηία» όπσο ηελ ραξαθηεξίδνπλ νη ελζνπζηώδεηο επηζθέπηεο ηεο, όπνπ θαη ζα γεπκαηίζνπκε (έμνδα 

αηνκηθά). Αλαρώξεζε πξνο Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 
 

 

Σιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο :  

 

*ζε επιπρόζθεηο πησζζόμενο κρεβάηι 

 

 

Early Booking: Για κραηήζεις έως 30/11, έκπηωζη -30€ καη’ άηομο 
 

 
Περιλαμβάνονηαι:  
 Δθδξνκέο – Μεηαθνξέο κε ηα πνιπηειή καο πνύικαλ όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 
 3 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν Ατίλλειον 3* ζηο κένηρο ηων Σρικάλων  
 Πξσηλό ζην μελνδνρείν δηακνλήο 

 Δνξηαζηηθό δείπλν ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ζηηο 24 & ηηο 31/12 
 Αξρεγόο – Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Ο θόξνο δηακνλήο  
 
 
Γεν περιλαμβάνονηαι:  

 Δίζνδνη ζε ρώξνπο θαη κνπζεία. 

 Ό,ηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.  
 
  
ημειώζεις:  

 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην απαηηνύλ θαη ην 
επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 

 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Σπκκεηνρήο. 
 
 

 

 
 

Ανατωρήζεις 2κλινο 
Δπιβάρσνζη 

1κλινοσ 

3ο/4ο άηομο * 

 

3ο/4ο άηομο 

παιδί 

2 έως 12 εηών * 

4ημ.  

23, 30/12 
€ 269 + € 130  € 179  € 129 

4ημ.  

05/01 
€ 239 + € 110 € 169 € 119 

«ΑΥΙΛΛΔΙΟΝ»  

ΣΟ ΠΙΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 

 ΣΩΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 
ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΔΙΑ  

ΣΩΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΑΜΔΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΦΔ ΚΑΙ ΣΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ 

ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 

 

ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΜΔΣΑΒΑΗ ΜΔ ΣΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΡΔΝΑΚΙ  

ΣΟ ΜΤΛΟ ΣΩΝ ΞΩΣΙΚΩΝ! 

 


