
 
 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ  
 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ 

 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ 

 

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2020        -        3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

... 

1η μέρα: Αναχώρηση από Αθήνα στις 7.45 π.μ., στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και της 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και συνεχίζουμε για τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ με τα γραφικό 
νησάκι (έξοδα πλοιαρίου ατομικά) που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. 

Περίπατοι, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο 
ΜΕΤΣΟΒΟ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Πρωινό και 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. 
 

3η μέρα: 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 Καλαμπάκα και την περιοχή της Λαμίας. 

 
 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

APOLLON 2* 155 € 140 € 215 € 

  Για κρατήσεις με προκαταβολή 50 €/ άτομο (για περιορισμένο αριθμό θέσεων) έως 31/1/20     
  παρέχεται έκπτωση 15 € / άτομο 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις 

στο παραδοσιακό ξενοδοχείο 2* APOLLON στο Μέτσοβο, 2 πρωινά, 2 δείπνα σε παραδοσιακή ταβέρνα, 
Αρχηγός – Συνοδός, ΦΠΑ, Φόρος διαμονής 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά 

επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

  

https://www.thiamistours.gr/#question1

