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ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΣΕΩΡΑ

ΑΒΒΑΣΟ – ΚΤΡΙΑΚΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ
29/2/20 – 2/3/2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Αναχώρηση το πρωί με προορισμό τα
Γρεβενά. Με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε το
μεσημέρι στο πανέμορφο χωριό πήλαιο του
νομού Γρεβενών. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό
και θα επισκεφθούμε – περπατήσουμε το
υπέροχο πέτρινο γεφύρι του Ζιάκα και την
ιστορική Εκκλησία της Παναγίας του 11ου αι.
Το απόγευμα φθάνουμε στα Γρεβενά.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Αναχώρηση για το κέντρο της πόλης για να
δούμε από κοντά το τοπικό έθιμο
«ΑΝΑΚΑΣΩΑΡΙΑ» που κρατάει τρεις
ολόκληρες μέρες και νύχτες. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε στις
παρυφές της Βάλια Κάλντα και μέσα σε
καταπράσινο τοπίο τα πανέμορφα Βλαχοχώρια,
Κρανιά και Μηλιά, που διακρίνονται σαν
διατηρητέοι οικισμοί για την αρχιτεκτονική τους.
Συνεχίζουμε προς τις πηγές και την τεχνητή
λίμνη του Αωού ποταμού, η οποία δημιούργησε
ένα μαγευτικό τοπίο.
Τέλος καταλήγουμε στο ξακουστό Μέτσοβο,
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το Ίδρυμα
Σοσίτσα, την ιστορική Εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής και τη δεύτερη σε σπουδαιότητα σε
όλη την Ελλάδα, Πινακοθήκη Αβέρωφ.
Παραμονή για βόλτες και φαγητό. Ακολούθως
επιστρέφουμε στα Γρεβενά για να συνεχίσουμε
τις καρναβαλικές μας εκδηλώσεις. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.



3η Ημέρα: Μετά το πρωινό ο δρόμος θα
μας οδηγήσει στην Καλαμπάκα με τα
παγκοσμίου φήμης Μετέωρα. Θα
επισκεφθούμε μία εκ των Μονών (Αγίου
Στεφάνου ή Βαρλαάμ ή Μεγάλου
Μετεώρου) και μετά το προσκύνημα θα
μεταβούμε στο Καστράκι. Χτισμένο στη
σκιά των Μετεώρων θα μας προσφέρει
απλόχερα Σαρακοστιανούς Μεζέδες και θα
γιορτάζουμε όλοι μαζί τα Κούλουμα με
τον πατροπαράδοτο τρόπο. Συνεχίζουμε
για την επιστροφή μας στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση.

ΣΙΜΗ: 150€
Διαφορά μονόκλινου 50€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
«MILIONIS» σε δίκλινα δωμάτια στα
Γρεβενά.
•Δύο πρωινά και δύο δείπνα.
•Μεταφορές και ξεναγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
•Συνοδός – Ξεναγός γραφείου.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Εισόδους σε μουσεία και ότι προταθεί ως
προαιρετικό.
•Φόρος διαμονής.


