
 

 

Κνδαλίηηθν θαξλαβάιη 

& θάςηκν θαλνύ 

 

Γηάξθεηα: 3,4 εκέξεο  
Αλαρσξήζεηο: 24,25/02 

 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο  
 

 
 

1ε κέξα: Αζήλα- Τύξλαβνο- Διαζζόλα- Σέξβηα- Λίκλε Πνιπθύηνπ- Κνδάλε 
Αλαρώξεζε από Αζήλα θαη κε ζύληνκεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε ζα θηάζνπκε ζηνλ Τύξλαβν 
κηα πεξηνρή νξόζεκν γηα ηελ ζύγρξνλε αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή νηθνλνκία. Ο Γήκνο Τπξλάβνπ 
απνηειεί ην θέληξν κηαο κεγάιεο επίπεδεο ελδνρώξαο ζηε Θεζζαιία, πνπ εθηείλεηαη από ηνλ Πελεηό 
πνηακό σο ηνπο πξόπνδεο ηεο Κεινύλαο θαη από ηελ νξεηλή Διαζζόλα σο ηηο παξπθέο ηεο πόιεο ηεο 
Ιάξηζαο, κε πιεζπζκό 27.000 πεξίπνπ θαηνίθσλ. Χξόλνο γηα παξαδνζηαθό θαγεηό θαη θπζηθά λα 
απνιαύζνπκε ηα εθιεθηά θαη θεκηζκέλα ηζίπνπξν, νύδν θαη θξαζί Τπξλάβνπ. Σηε ζπλέρεηα, νδεύνληαο 
Βόξεηα πεξλάκε ηα Σέξβηα, ην άιινηε παξαηεξεηήξην ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, θηηζκέλα 
ακθηζεαηξηθά ζηνπο πξόπνδεο ησλ Πηεξίσλ. Σηελ παξαιίκληα, σο ηνλ Βειβεληό, ακπεινθόξα πεξηνρή 
πνπ έρνπλ βξεζεί δεθάδεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο θπξίσο πξντζηνξηθέο, ζηελ ζέζε Θνπξήηεο ζα θάλνπκε 
κηα επίζθεςε ζε ηνπηθό παξαδνζηαθό Οηλνπνηείν γηα λα κάζνπκε  πσο «ν Οίλνο επθξαίλεη θαξδίαλ». 
Σηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εληππσζηαθήο γέθπξαο ηεο ιίκλεο Πνιπθύηνπ, κηαο από ηηο κεγαιύηεξεο ηεο 
Διιάδαο ζα δηαζρίζνπκε ηελ ιίκλε µε ην ελδηαθέξνλ νηθνζύζηεκά ηεο θαη ηνπο πξνζηαηεπόκελνπο 
βηόηνπνπο. Αξγά ην απόγεπκα ζα θηάζνπκε ζηελ Θνδάλε θαη ην μελνδνρείν καο. Ταθηνπνίεζε ζηα 
δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε κέξα: Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ- Πεξηθεξεηαθή δώλε Εέζηεο Κνηιάδαο 
Οη βιάρνη ηελ θνηιάδα πνπ είλαη θπθισκέλε από βνπλά ηελ ιέλε Βάιηα Θάιληα πνπ ζεκαίλεη Εεζηή 
Θνηιάδα. Έλα κνλαδηθό κνπζείν ηεο θύζεο, πνπ ιόγσ ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ, ηνπ  
θιίκαηνο θαη ηνπ κηθξνθιίκαηόο ηεο επηβηώλνπλ ρηιηάδεο είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο, πνιιά εμ απηώλ 
είλαη ελδεκηθά θαη θνζκνπνιίηηθα. Τελ πεξηθεξεηαθή ινηπόλ δώλε ηεο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ ζεκεξηλή 
εκέξα καο, ακέζσο κεηά ην πξσηλό καο θαη κε ηελ βνήζεηα νηθνμελαγώλ ζα γλσξίζνπκε ηα κπζηηθά 
ηεο. Πξναηξεηηθά, κε ηδηπ 4Χ4 ζα δηαηξέμνπκε ηνπο δαζνζθέπαζηνπο δαζηθνύο δξόκνπο γηα λα 
βξεζνύκε θνληά ζε ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία πνπ θξύβεη θαιά κέζα ηνπ ν Δζληθόο Γξπκόο. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο θαη μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

3ε κέξα: Γεσπάξθν Μπνπράξηα- Αμηνζέαηα & Καξλαβαιηζηηθέο εθδειώζεηο Κνδάλεο 
Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη …όηαλ ν Κακάηζεο, ην ξνιόη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, θηππήζεη 9 θνξέο, ζα 
αλαρσξήζνπκε θη εκείο από ην μελνδνρείν καο γηα λα θηλεζνύκε 40 ρηιηόκεηξα λνηίσο όπνπ ζα 
επηζθεθηνύκε ην εληππσζηαθό θαηλόκελν ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ «Κπνπράξηα». 
Πξόθεηηαη γηα θπζηθνύο ζρεκαηηζκνύο, νη νπνίνη πξνήιζαλ από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο πνπ μεθίλεζε 
πξηλ από 70.000 ρξόληα. Έρνπλ ζρήκα ρσκάηηλεο θνιώλαο, ε νπνία απνηειείηαη από άκκν, θξνθάιεο, 
κάξγεο, άξγηιν θαη πηζαλή ζπγθνιιεηηθή ύιε από νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ θαη δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Τελ 
θνξπθή από ηηο θνιώλεο απηέο θαιύπηεη έλαο ζρηζηόιηζνο βξάρνο, ν νπνίνο έπαημε ην ξόιν ηεο 
νκπξέιαο ζηελ εμέιημε ηνπ ζρεκαηηζκνύ. Ο αξηζκόο ηνπο μεπεξλάεη ηνπο είθνζη, ελώ ην ύςνο ηνπο 
μεθηλά από δύν θαη θηάλεη ηα έμη θαη ηα επηά κέηξα. Σηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε ζην θέληξν ηεο 
Θνδάλεο γηα λα πεξηεγεζνύκε ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή θαη 
πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο. Θαηά ηελ πεξηήγεζή καο κε ην πνύικαλ ζα δνύκε, ην πεξίθεκν 
θακπαλαξηό ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ηελ Θνβεληάξεην Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κε παξειζόλ πνπ 
αλάγεηαη ζηνλ 17ν αηώλα θαη απνηειεί µία από ηηο κεγαιύηεξεο ηζηνξηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα, ην 
Ηζηνξηθό - Ιανγξαθηθό Κνπζείν θαη ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζε έλα παλέκνξθν θηήξην ην νπνίν 
εμσηεξηθά πκλεί ηελ παξαδνζηαθή καθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή, ην Αξρνληηθό Ιαζζάλε έλα δηαηεξεηέν 
θηήξην - ζηνιίδη ηνπ 1750, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ πιαηεία ηεο Λίθεο όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ 
καο. Έπεηηα κε πνιύ ειεύζεξν ρξόλν ζα ραξνύκε ηηο θαξλαβαιηζηηθέο εθδειώζεηο ηεο πόιεο. Ζ 
Θνδαλίηηθε Απνθξηά είλαη έλα πιέγκα εζίκσλ πνπ δελ έρεη αθόκα εμαληιήζεη ηε δπλακηθή ηεο. Ππξήλαο 
θαη εζηηαθό ζεκείν ηεο είλαη o Φαλόο, ενξηαζηηθή ππξά πνπ αλάβεη ζηα ζηαπξνδξόκηα ηεο πόιεο εδώ 
θαη αηώλεο, απνδεηθλύνληαο ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ εζίκνπ θαη ηηο βαζηέο ηνπ ξίδεο ζηηο θαξδηέο ηόζν 
ησλ Θνδαληηώλ όζν θαη ησλ εθαηνληάδσλ επηζθεπηώλ. Έηζη θαη εκείο ζήκεξα ζε έλα ππαίζξην γιέληη, ζα 
ρνξέςνπκε καδί κε ηνπο θάηνηθνπο ηεο πόιεο γύξσ από ηε θσηηά, εμνξθίδνληαο ηελ θαθνδαηκνλία θαη 
θαιώληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ θαινύ λα βνεζήζνπλ ζηελ λέα ρξνληά λα ππάξρεη πγεία θαη πινύζηα 
θαξπνθνξία. Τν βξάδπ ζα ζπλερίζνπκε ην γιέληη ζην μελνδνρείν κε θαιό θαγεηό ζε κπνπθέ ζπλνδεία 
κνπζηθήο όπσο απαηηεί ην έζηκν ηεο Απνθξηάο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 
 



 
4

ε κέξα: Κνδάλε- Μεηέσξα- Καιακπάθα- Τξίθαια- Αζήλα  
Αθνύ έρνπκε απνιαύζεη ην πινύζην πξόγεπκα καο, επηβηβαδόκαζηε καδί κε ηηο απνζθεπέο καο ζην 
πνύικαλ θαη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο μεθηλά. Αθνινπζώληαο ηελ Δγλαηία Οδό θαη ελ ζπλερεία ηελ  
Δπαξρηαθή Δζληθή Γξεβελώλ – Θαιακπάθαο θηάλνπκε ζην πέηξηλν δάζνο ηεο Θεζζαιίαο, ζηα Κεηέσξα. 
Δπίζθεςε ζε κηα από ηηο  Ηεξέο Κνλέο ησλ Κεηεώξσλ. Δπόκελε ζηάζε ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο 
Κεηεώξσλ & Κνπζείν Καληηαξηώλ πνπ εδξεύεη ζηελ πόιε ηεο Θαιακπάθαο. Κέζα από ηηο πξνζήθεο ηνπ, 
ζα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα δνύκε θαη θπζηθά λα μελαγεζνύκε ζηα  πάλσ από 350 είδε πηελώλ θαη 
ζειαζηηθώλ θαζώο επίζεο θαη ζηα 250 δηαθνξεηηθά είδε  καληηαξηώλ. Σπλερίδνπκε γηα ηελ γελέηεηξα 
ηνπ Τζηηζάλε, ηα Τξίθαια, όπνπ εθεί ζηελ Παιηά Πόιε θαη θνληά ζηα «δπν ζηελά» ζα έρνπκε ην γεύκα 
καο. Αλαρώξεζε λσξίο ην κεζεκέξη γηα Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 
 

 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Early Booking: 
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έσο 02/02 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δσκαηίσλ.  
Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 15% 
 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 Τξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην Tselikas Hotel 3* ζηελ Θνδάλε κε πξσηλό θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ 
 2 δείπλα ζε κελνύ 3 πηάησλ θαη 1 αλαςπθηηθό αλά άηνκν 
 Απνθξηάηηθε βξαδηά κε κνπζηθή θαη θαγεηό ζε κπνπθέ ζηηο 26/02 κε πνηθηιία δεζηώλ θαη θξύσλ 

νξεθηηθώλ, ζαιάηεο, εθιεθηά θξεαηηθά κε πνηθηιία γαξληηνύξαο, γιπθά θαη 1 αλαςπθηηθό αλά 
άηνκν 

 Κεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
 
Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 Φηινδσξήκαηα 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο ηεο εκηδηαηξνθήο   
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 3€ εκεξεζίσο 
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 
 

 
Σεκείσζε: 
 Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηξηήκεξε εθδξνκή κε αλαρώξεζε ζηηο 25/02 ρσξίο ηελ 2ε εκέξα ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο 
 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Ζ ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη αλεπηθύιαθηε 

απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ Σπκκεηνρήο  

Τφπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες 
Γίθιηλν 215 € 255 € 

3ν άηνκν ελήιηθαο 155 € 195 € 

3ν άηνκν παηδί έσο 9 εηώλ 110 € 125 € 

3ν άηνκν παηδί 10-12 εηώλ 135 € 165 € 

4ν άηνκν παηδί έσο 12 εηώλ 165 € 195 € 

Κνλόθιηλν 259 € 309 € 


