Χριστούγεννα στην Πίνδο, 4 ηµέρες
Αναχώρηση 23/12
Αναχώρηση 22/12 από Ηράκλειο

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
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 συνεχίζουµε για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη
της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, γεύµα προαιρετικά στην Καλαµπάκα. Η
διαδροµή µας συνεχίζεται για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων και το Μουσείο
κέρινων οµοιωµάτων του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουµε στη
λίµνη Παµβώτιδα όπου µε τουριστικό πλοιάριο (έξοδα ατοµικά) θα
επισκεφθούµε το γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του
ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην πόλη και γεύµα προαιρετικά. Το
απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας στο Μέτσοβο για δείπνο και
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και άλλη µια συναρπαστική ηµέρα ξεκινά, µε την
'περιπλάνηση' µας στο γύρω ορεινό όγκο. Πρώτος σταθµός το χιονοδροµικό
κέντρο της Βασιλίτσας, για να απολαύσουµε τον καφέ µας µε φόντο τη
χιονισµένη Πίνδο και ακολουθεί η ξακουστή ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ένα πασίγνωστο
χωριό, χτισµένο στο Σµόλικα σε ύψος 1.550 µ. περίπου, µέσα σε ένα τοπίο
ανεπανάληπτης οµορφιάς. Παραµονή, γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στη
ζεστή ατµόσφαιρα του ξενοδοχείου µας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και
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. Ακολουθεί επίσκεψη στην
πόλη των Γρεβενών και πορεία επιστροφής για Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις,
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχή της Λαµίας. Επιβίβαση στο πλοίο για
Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης
µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο ∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
178€
23/12
198€
(παιδιά 5APOLLON 2* (+90€ σε 4κλ. 10 ετών
---€
22/12 από
καµπίνα/άτοµο) +52€ σε
4κλ.
Ηράκλειο
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:
•
•
•
•
•
•

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

