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ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ  

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΠΥΛΗ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
 

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
1η  Μέρα, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:30, 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, διαν/ση. 
 
2η Μέρα, 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 Ανάστασης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διαν/ση. 
 

3η Μέρα, 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 και στο πλούσιο Πασχαλινό εορταστικό γεύμα που θα 
ακολουθήσει σε παραδοσιακή ταβέρνα, με σουβλιστά αρνιά, κοκορέτσι κ.α. Επιστροφή στην Καλαμπάκα το 
απόγευμα, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 
 
4η Μέρα, 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. Άφιξη το βράδυ. 
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
4* KOSTA FAMISSI στην Καλαμπάκα, 3 πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο την Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο 
δείπνο το Μεγάλο Σάββατο, εορταστικό Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, 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. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 
3ο άτομο έως 12 ετών σε 

3κλινο   

*190 € (early booking) *250 € (early booking) 
175€   

205 € 265 € 
  

*Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3. 
(και για περιορισμένο αριθμό θέσεων)   


