Στη λίµνη Πλαστήρα & το µύλο των ξωτικών,3&4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12, 5/1
Αναχωρήσεις 23 & 30/12, 5/1 από Ηράκλειο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ – ΕΛΑΤΗ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.45 π.µ. από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαµίας ηµίωρη
στάση για καφέ. Συνεχίζουµε την διαδροµή µας και µέσω ∆ΟΜΟΚΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, φθάνουµε στα ΤΡΙΚΑΛΑ, στάση, γεύµα προαιρετικά. Το
απόγευµα θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

Ξεκούραση χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη, δείπνο ,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ,
ΕΛΑΤΗ και ΠΕΡΤΟΥΛΙ µε το οµώνυµο χιονοδροµικό κέντρο. Εδώ η φύση µε
τις χιονισµένες κορυφές έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, "ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ" µε
σπάνια οµορφιά, µας "φιλοξενούν" για να απολαύσουµε προαιρετικά και ένα
ξεχωριστό γεύµα σε ταβερνάκι της περιοχής. Το απόγευµα στην πόλη των
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, θα γνωρίσουµε το µεγαλύτερο ίσως θεµατικό πάρκο της Ελλάδας,
"το ΜΥΛΟ των ΞΩΤΙΚΩΝ". Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, χρόνος ελεύθερος,
εορταστικό δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στους "Ιερούς Βράχους" των ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
Επίσκεψη της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ και συνεχίζουµε για το γραφικό
ΜΕΤΣΟΒΟ, όπου θα έχουµε επίσκεψη και γεύµα προαιρετικά. Επιστροφή το
απόγευµα στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην
πόλη, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Ηµέρα επιστροφής. Πρωινό και ξεκινάµε για µία εξίσου σηµαντική
και όµορφη διαδροµή µέχρι τις όχθες της Λίµνης Πλαστήρα. Αφού
προσπεράσουµε τα ΤΡΙΚΑΛΑ και την ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, µέσα από τα όµορφα
χωριουδάκια ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ και ΜΟΣΧΑΤΟ, θα φθάσουµε στην πλαζ Λαµπερού,
όπου θα έχουµε προαιρετικό γεύµα. Μετά το µεσηµέρι επιστρέφουµε στην
ΑΘΗΝΑ, µέσω ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ, µικρή στάση στην περιοχή, άφιξη το
βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και
άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Ηµέρες

4

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
∆ίκλινο
23 & 30/12
23 & 30/12
Ηράκλειο

175€
KOSTA FAMISSI 3*

Παιδί* Μονόκλινο
155€
(παιδιά 5215€
10 ετών

(+90€ σε 4κλ.
(+90€ σε 4κλ.
+52€ σε
καµπίνα/άτοµο) 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)
καµπίνα)

110€
3

5/1
5/1 από
Ηράκλειο

KOSTA FAMISSI 3*

(παιδιά 5125€
155€
10 ετών
(+90€ σε 4κλ.
(+90€ σε 4κλ.
+52€ σε
καµπίνα/άτοµο) 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)
καµπίνα)

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Μεταφορές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενα πούλµαν.
∆ιαµονή - (2 ή 3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο KOSTA FAMISSI 3*
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
2 ή 3 πρωινά.
2 ή 3 δείπνα. Εορταστικά τα δείπνα στις 24 & 31/12.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ήµερο πρόγραµµα παραλείπεται η εκδροµή στο ΜΕΤΣΟΒΟ
και η επίσκεψη στα ΜΕΤΕΩΡΑ µεταφέρεται στη 2η ηµέρα της εκδροµής.

