Ορεινά Θέρετρα Πίνδου, 4 ηµέρες/5 νύχτες
Αναχωρήση 26/10
Αναχώρηση 25/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΜΕΤΣΟΒΟ - ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΟΒΟΥΣΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση από Αθήνα στις 7.30
π.µ., στάση στην περιοχή της Λαµίας και της Καλαµπάκας για καφέ και
προαιρετικό γεύµα. Η διαδροµή συνεχίζεται για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, που
φιλοξενεί και το Μουσείο Τοσίτσα. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η ηµέρα µας ξεκινάει µε επίσκεψη στο Περιβόλι που
βρίσκεται κοντά στα σύνορα µε τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου, σε ένα ορεινό
τοπίο µοναδικής οµορφιάς. Για όσους τολµηρούς επιθυµούν, προτείνουµε
εκδροµή µε 4Χ4 (έξοδα ατοµικά), για πεζοπορία στον ακατέργαστο Εθνικό
∆ρυµό της Βάλια Κάλντα (Πυρήνας εθνικού δρυµού και αρκουδόρεµα). Αργά
το µεσηµέρι και αφού επιστρέψουµε από τη Βάλια Κάλντα, επόµενος σταθµός
µας η Βοβούσα, όπου είναι το πιο αποµακρυσµένο χωριό της ανατολικής
πλευράς του Ζαγορίου και µία µαγευτική εµπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα
από το χωριό περνάει ο Αώος ποταµός και είναι η βουή των νερών, αυτό που
έδωσε στο χωριό την ονοµασία του. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο µας
για δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αρχίζει η όµορφη 'περιπλάνηση' στο γύρω ορεινό
όγκο. Η Σµίξη είναι το πιο κοντινό χωριό στο χιονοδροµικό κέντρο της
Βασιλίτσας. Η Σαµαρίνα είναι ένα πασίγνωστο χωριό, χτισµένο στο Σµόλικα σε
ύψος 1550 µ. περίπου, µέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης οµορφιάς.
Συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη νοτιοδυτική πλευρά του Νοµού. Στη διαδροµή
µας θα επισκεφθούµε το µνηµείο πεσόντων στην Ανίτσα, την περιοχή δηλαδή
όπου αναχαιτίστηκε η ιταλική προέλαση το 1940, καθώς και το φράγµα στη
θέση "Καστρί", που σταµατά τη ροή του Σµιξιώτικου ποταµού µέσα από το
φαράγγι του Τσούριακα. Αµέσως µετά θα γνωρίσουµε το γεφύρι του Ζιάκα και
το ψηλότερο γεφύρι της ∆υτικής Μακεδονίας, το γεφύρι "Αζίζ Αγά" κοντά στο
Τρίκωµο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Μέτσοβο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς,
όπου φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι µεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον
κόσµο, µήκους 5.02 µ. από µαστόδοντα ηλικίας τριών εκατοµµυρίων χρόνων,
όπου πρόσφατα βραβεύτηκε µε το Ρεκόρ Γκίνες. Πορεία επιστροφής στην
Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσης. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις
καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
175€*
245€
(+100€ σε 4κλ.
165€
Apollon καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

185€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο APOLLON
στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
3 πρωινά στο ξενοδοχείο.
3 δείπνα σε παραδοσιακή Μετσοβίτικη ταβέρνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα έξοδα της προαιρετικής εκδροµής µε τζιπ και
συνοδό - ξεναγό δάσους (επιστήµονα δασοπόνο) στη Βάλια Κάλντα καθώς και
ελαφρύ γεύµα (πικ νικ στο δάσος) - 35€ ανά άτοµο.

