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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ - 4 ΜΕΡΕΣ 

24 - 27/12/21 

 

ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΗΛΙΟ 

Πρόγραμμα 

 1η μέρα: ΑΘΗΝΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

Αναχώρηση από Αθήνα, όπου ενδιάμεση στάση για καφέ. Κατόπιν μέσω Δομοκού  θα φτάσουμε στη Μονή Κορώνης 

που ιδρύθηκε το καθολικό του το 16ο αιώνα παραμονή για προσκύνημα. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Πλαστήρα που 

πήρε το όνομα του πολιτικού Νικολάου Πλαστήρα  που κατασκεύασε το φράγμα το 1920-1930 σε υψόμετρο 850μ. 

και έχει έκταση περίπου 25.000 στρέμματα. Το μεσημεριανό μας θα το έχουμε στην πλαζ Λαμπερού. Στη συνέχεια θα 

κάνουμε το γύρο της λίμνης περνώντας από τα γραφικά χωριά Νεοχώρι, Καλύβια Πεζούλας με θέα πάντα στη λίμνη. 

Στην Πεζούλα θα έχουμε τον απογευματινό μας καφέ. Τελικός σταθμός η Καρδίτσα, όπου θα τακτοποιηθούμε στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ θα γιορτάσουμε την παραμονή των Χριστουγέννων στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

 2η μέρα: ΠΥΛΗ-ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ (ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ) 

Μετά το πρωινό μας, πρώτη επίσκεψη-προσκύνημα στην Πόρτα Παναγιά, την βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα. 

Ύστερα, θα κάνουμε στάση στο μονότοξο γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα για να απαθανατίσουμε τη στιγμή με μια 

φωτογραφία. Στη συνέχεια περνώντας από την Πύλη θα φτάσουμε  στο καταπράσινο Περτούλι για μεσημεριανό 

φαγητό. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον πιούμε στην Ελάτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 

επισκεφθούμε στα Τρίκαλα, τη μαγεία των Χριστουγέννων, τον «Μύλο των Ξωτικών».  Διανυκτέρευση. 
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3η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Με την άφιξη μας εκεί, θα επισκεφτούμε το μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας και θα εξερευνήσουμε τη συλλογή θηλαστικών και πτηνών καθώς και την πλούσια ποικιλία μανιταριών. Στη 

συνέχεια, θα επισκεφτούμε το κέντρο ψηφιακής προβολής ιστορίας και πολιτισμού των Μετεώρων, όπου θα 

παρακολουθήσουμε την ιστορία της δημιουργίας των Μετεώρων. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς Καστράκι για 

να σκαρφαλώσουμε στου βράχους των Μετεώρων  και να  επισκεφθούμε δύο από τις περίφημες μονές,  Βαρλαάμ 

και Αγ. Στεφάνου. Οι βράχοι των Μετεώρων, ένα μοναδικό φαινόμενο που το κτίσιμο τους αρχίζει το 14ο αιώνα. Το 

μεσημέρι μετάβαση στο Μέτσοβο όπου θα παραμείνουμε για  μεσημεριανό φαγητό, βόλτα στο γραφικό κεφαλοχώρι 

και αγορές παραδοσιακών προϊόντων, Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφθείτε το Αρχοντικό Τοσίτσα και το 

λαογραφικό μουσείο. Επιστροφή στην πόλη της Καρδίτσας όπου μπορείτε να διαθέσετε τον χρόνο σας στα πολλά 

ωραία μαγαζιά της πόλης . Διανυκτέρευση. 

 4η μέρα: ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΒΟΛΟΣ 

Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση για τα χωριά του δυτικού Πηλίου. Με τη σειρά θα περάσουμε από τα χωριά Άνω 

Βόλος, Ανακασιά και Πορταριά, η οποία είναι χτισμένη μέσα στα δέντρα, τα λουλούδια, τα τρεχούμενα νερά και τις 

νεροσυρμές, τέλος στην  Μακρυνίτσα, ένα από τα πιο ονομαστά πηλιορείτικα χωριά, θα έχουμε τον χρόνο για βόλτα, 

έναν καφέ και να απολαύσουμε την μοναδική θέα που προσφέρει προς το Βόλο και το Παγασητικό . Το μεσημεριανό 

μας φαγητό θα το έχουμε στα τσιπουράδικα του Βόλου. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

  

Τιμή συμμετοχής:  240 €  

Έγκαιρη κράτηση έως 4/12 : 220 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: 75€ 

  

Περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν 

 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο KIERION στην πόλη της 

Καρδίτσας 

 Εορταστικό ρεβεγιόν παραμονής Χριστουγέννων με ζωντανή μουσική 

 Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 

 Αρχηγός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια ταξιδιού 

 

Δεν περιλαμβάνεται: 

 Ο φόρος διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο ανά ημέρα 

 Ο,τιδήποτε ως προαιρετικό 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
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