Καλαµπάκα - Μετέωρα, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 9.00 π.µ., µικρή
στάση στην περιοχή της Λαµίας και συνεχίζουµε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, µέσω
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, επίσκεψη. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε δύο από τις σηµαντικότερες
Μονές των Μετεώρων, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και ΒΑΡΛΑΑΜ. Ακολουθεί επίσκεψη
στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ, ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, γεύµα σε
παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ το
απόγευµα, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Ηµέρα επιστροφής µε αρκετά αξιοθέατα. Πρωινή αναχώρηση για
τα µαγευτικά τοπία της λίµνης Πλαστήρα. Ξεκινώντας από τη βόρεια πλευρά,
θα γνωρίσουµε το ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, το ΚΡΥΟΝΕΡΙ, τα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, το
ΝΕΟΧΩΡΙ, το ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ. Μέσα από πυκνή βλάστηση και καταπράσινα
λιβάδια θα φθάσουµε στο νότιο άκρο της λίµνης, για να περάσουµε το
φράγµα και να βρεθούµε στο ανατολικό κοµµάτι, στην ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
όπου και θα γευµατίσουµε προαιρετικά. Αµέσως µετά ξεκινάµε για ΑΘΗΝΑ µε
ενδιάµεση στάση στην περιοχή της Λαµίας. 'Αφιξη το βράδυ. 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)
110€*
150€
(+100€ σε 4κλ.
110€
(+100€
σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)
Kosta Famissi
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

120€

*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, 2 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 3* της ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

