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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΗΜΕΡΑ 1η Παρασκευή 04/2/2022         

  

Συγκέντρωση στον τόπο αναχώρησης νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση με προορισμό 

την γραφική πόλη των Γρεβενών, ακολουθώντας τον δρόμο μέσω Λαμίας, όπου θα έχουμε και την πρώτη μας 

στάση για ξεκούραση και καφέ, Καλαμπάκας όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή 

του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα και μέσω της διαδρομής θα βλέπουμε τα υπόλοιπα Μοναστήρια της 

Μοναστικής Κοινωνίας των Ιερών Βράχων περνώντας από το χωριό Καστράκι. Σχετικός χρόνος παραμονής μας 

στην πανέμορφη πόλη της Καλαμπάκας να την γνωρίσουμε και να αποθανατίσουμε στις φωτογραφικές μας 

μηχανές τις ομορφιές της πόλης.Στη συνέχεια αναχωρούμε για το ομορφότερο χωριό του νομού και του όρους 

Σμόλικα την καταπράσινη αλλά και πολυτραγουδισμένη Σαμαρίνα, ένα χωριό που βρίσκεται στο μεγαλύτερο 

υψόμετρο, όχι μόνο της Χώρας μας αλλά και των Βαλκανίων αφού είναι ριζωμένο στα 1600 m τακτοποίηση 

στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας το βράδυ σε  ταβέρνα του χωριού για τον δείπνο μας, (ατομικά έξοδα) 

απολαμβάνοντας τις χωριάτικες πίτες ή το κατσικάκι στην γάστρα κ.ά. συνοδευόμενα από τα υπέροχα τοπικά 

κρασιά. Διανυκτέρευση.  
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ΗΜΕΡΑ 2η  Σάββατο 05/2/2022       

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινούμε να γνωρίσουμε αυτό το πανέμορφο χωριό ξεκινώντας από το 

λαογραφικό μουσείο, τις πέτρινες βρύσες, τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου που ανακατασκευάστηκε 

το 1819 με το υπέροχο τέμπλο, αλλά και να εντυπωσιαστούμε βλέποντας το δένδρο πού έχει φυτρώσει στο 

ιερό του ναού, συνεχίζουμε με την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, κτίσμα του 1840, με αξιόλογες παλιές 

εικόνες. Συνεχίζουμε  την ξενάγησή μας με την όμορφη πλατεία του χωριού, περιτριγυρισμένη από ταβέρνες 

που κυριολεκτικά σου <<σπάνε>> την μύτη με τα ψητά τους και τις σούβλες τους, τα μαγαζάκια με τα 

τυροκομικά είδη, παραδοσιακά καφενεία, αλλά και καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.ά. Η υπόλοιπη ημέρα 

μας είναι αφιερωμένη σε άλλα αξιοθέατα της περιοχής, αφού επιβιβαστούμε στο πούλμαν ξεκινούμε για την 

επίσκεψή μας σε ένα από τα ομορφότερα αλλά και μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της πατρίδας μας, αυτό 

της Βασιλίτσας, σας προτείνουμε μία βόλτα με τα λίφτ των επισκεπτών σε ψηλότερες κορυφές του Σμόλικα 

όπου η διαδρομή θα σας αφήσει άφωνους από την υπέροχη θέα του χιονισμένου τοπίου, ή απολαύστε τον 

καφέ σας στο σαλέ του κέντρου δίπλα σε ένα από τα τζάκια του και κάτω από τους ήχους απαλής μουσικής, 

απολαμβάνοντας την θέα του χιονοδρομικού κέντρου και των σκιέρ μέσα από τις τεράστιες τζαμαρίες του 

σαλέ. Χρόνος παραμονής μας στο χιονοδρομικό ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους ταξιδιώτες μας 

που επιθυμούν και είναι λάτρεις του σπορ να το απολαύσουν. Η επόμενη επίσκεψη μας για σήμερα το χωριό 

Σμίξη ένα χωριό κόσμημα της περιοχής, αφού περπατήσουμε το μικρό αυτό χωριουδάκι για να το γνωρίσουμε, 

διαλέξτε μια από τις ταβερνούλες του και απολαύστε το γεύμα σας, η περιοχή φημίζεται για το κεμπάπ, το 

κοκορέτσι και το κοντοσούβλι, και γευθείτε το υπέροχο τοπικό κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

ξεκούραση στα δωμάτιά μας, το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί (ατομικά έξοδα) σε 

ταβέρνα της Σαμαρίνας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

   

ΗΜΕΡΑ 3η Κυριακή 06/2/2022   

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για να επισκεφθούμε άλλα χωριά της περιοχής με ιδιαίτερο 

φυσικό κάλος, όπως τους Φιλιππαίους,  χρόνος παραμονής να γνωρίσουμε το υπέροχο αυτό χωριό και να 

απολαύσουμε τον καφέ μας σε ένα από τα καφέ του Χωριού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα Γρεβενά να 

τα γνωρίσουμε. Χρόνος παραμονής μας και για το μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά έξοδα). Στη συνέχεια 

παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής μας, ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν για ξεκούραση. Άφιξη στην Χαλκίδα 

αργά το βράδυ. 

 ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ   

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 175 € 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 60 € 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :       

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο στο χωριό Σαμαρίνα. (HOTEL LA NOΙ) 

 Καθημερινά πρωινό σε μπουφέ με παραδοσιακά τοπικά και χειροποίητα προϊόντα. 

 Καθημερινά εκδρομές-μετακινήσεις βάσει του προγράμματος.  

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

 Ο νέος φόρος διανυκτέρευσης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 01/01/2018 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου 

 Φ.Π.Α  

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 

 Οι είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους 

 Τα γεύματα και τα δείπνα που δεν αναφέρονται 

 Ατομικά έξοδα 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
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