Πάσχα στη σκιά των Μετεώρων, 4 ημέρες
Early Booking έως 10/3!Αναχώρηση 6/4.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ!
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ., μικρή στάση στην περιοχή της
Λαμίας και συνεχίζουμε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, με ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των Τρικάλων, όπου θα
έχουμε και γεύμα προαιρετικά. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο και
προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στα ορεινά χωριά των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΥΛΗ,
ΕΛΑΤΗ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ. Γεύμα προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το βράδυ παρακολούθηση της Ακολουθίας της Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τους Ιερούς βράχους των
Μετεώρων και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Αμέσως μετά θα φθάσουμε στο γραφικό
ΜΕΤΣΟΒΟ, με τη μοναδική Πασχαλινή ατμόσφαιρα, την οποία θα γευθούμε στο Πασχαλινό γεύμα

που θα ακολουθήσει σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στην Καλαμπάκα το απόγευμα, χρόνος
ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 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.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Παιδικό σε τρίκλινο,
Ξενοδοχείο Δίκλινο
Μονόκλινο
4-12 ετών
170€*
Kosta Famissi 3*
165€
230€
185€
*Η τιμή αφορά σε κρατήσεις με προκαταβολή έως 10/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο KOSTA FAMISSI 3* στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Ο νέος φόρος διαμονής του Ν. 4389/2016 που περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα ανά
δωμάτιο, ο οποίος προεισπράττεται από το γραφείο μας με την εξόφληση της εκδρομής,
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την άφιξη στα ξενοδοχεία και την
κατανομή των δωματίων.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 5*
4€
Ξενοδοχεία 4*
3€
Ξενοδοχεία 3*
1.5€
Ξενοδοχεία 1-2*
0.5€

