27-29/4/2019 3ήμερη

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΥ)-ΜΕΤΣΟΒΟ
ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ και φτάνουμε στην ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ επίσκεψη. Κατόπιν για
Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ παραμονή, γεύμα. Στη συνέχεια θα κάνουμε το γύρο της λίμνης όπου η διαδρομή είναι
μαγευτική. Θα έχουμε μια ενδιάμεση στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως.
Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου από τον εξώστη
της βλέπουμε ολόκληρη την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου. Συνεχίζουμε
για το παραδοσιακό ΜΕΤΣΟΒΟ με τα γραφικά δρομάκια, τα πετρόχτιστα σπίτια, τα φημισμένα ντόπια τυριά
και κρασιά. Θα επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την εκκλησία της Αγ.
Παρασκευής και θα ψωνίσουμε από τα ξυλόγλυπτα σουβενίρ, παραμονή και Πασχαλινό γεύμα σε
παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού. Επιστροφή στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα
στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ και αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τα ωραιότερα χωριά της
ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ, την ΕΛΑΤΗ και περνώντας τα περτουλιώτικα λιβάδια γεμάτα με έλατα θα
ξεπροβάλει το ΠΕΡΤΟΥΛΙ στάση. Επιστρέφουμε στην ΕΛΑΤΗ που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 900μ. στις
πλαγιές του ΚΟΖΙΑΚΑ, περικυκλωμένη από πυκνά ελατοδάση, πετρόχτιστα σπίτια και μαγαζάκια με είδη
λαϊκής τέχνης που συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 158 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ FAMISSI ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το Αναστάσιμο Δείπνο, 5) το Πασχαλινό γεύμα, 6)
Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

