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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΗ-ΠΗΛΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –ΜΕΤΕΩΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 3-1-2018
1H MEΡA :3-1-2018 Ηράκλειο-Πειραιάς
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, τακτοποίηση στο πλοίο και αναχώρηση για τον Πειραιά. Απολαύστε και
χαρείτε τις ανέσεις που προσφέρει το πολυτελές φέρρυ μπόουτ.
η
2 μέρα 4-1-2018 ΠΕΙΡΑΙΑ-ΒΟΛΟ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Πρωινή άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν του γραφείου μας και αναχώρηση για Βόλο επίσκεψη της πόλης και στη
συνέχεια θα δούμε τα πανέμορφα χωριά του ΠΗΛΙΟΥ και αρχίζει με επίσκεψη στην Πορταριά. Θα συναντήσουμε
μοναδικής ομορφιάς και ιστορίας παραδοσιακά κτίσματα, όπως το Αθανασάκειο Νηπιαγωγείο,το Αρχοντικό Ζούλια,το
ου
Τσοπότειο Σχολαρχείο και την Παναγία Πορταρέα,το βυζαντινό εκκλησάκι του 11 αιώνα,ότι απέμεινε από το παλιό
μοναστήρι γύρω από το οποίο χτίστηκε το χωριό. Αργότερα μεταβαίνουμε στο «μπαλκόνι του παγασητικού» την
όμορφη Μακρυνίτσα.Θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για περίπατο, γεύμα και καφέ απολαμβάνοντας την μοναδική θέα
αλλά και τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Ξεχωρίζει το σπετσοφαι και οι πίτες στη συνέχεια αναχώρηση για καλαμπάκα και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο δ/ση
3η μέρα 5-1-2018 Καλαμπακα-Ελάτη - Περτούλη
Πρωινό και ολοήμερη εξόρμηση στις πλαγιές του Κόζιακα και το μαγευτικό Νεραιδοχώρι για να καταλήξουμε στα
πανέμορφα χωριουδάκια Ελάτη και Περτούλι. Ότι κι αν θέλει κάποιος για να βρεθεί στη φύση το βρίσκει εδώ :
μαγευτικά τοπία, παραδοσιακός τρόπος ζωής, μεγάλη τουριστική κίνηση, ένας συνδυασμός παλαιού και νέου βρίσκει
εδώ το πραγματικό του νόημα. Επιστροφή το απογευματάκι για να επισκευθουμε τον ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ στο ξενοδοχείο, ξεκούραση,δείπνο και διανυκτέρευση.
η
4 μέρα 6-1-2018 Καλαμπακα - Μετεωρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε από Καλαμπάκα με κατεύθυνση τους μαγευτικούς βράχους των Μετεώρων με τις
Ιερές Μονές.Το τοπίο προκαλεί δέος και κατάνυξη! Το απόγευμα επίσκεψη στα αξιοθέατα της Καλαμπάκας. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
η
5 ΜΕΡΑ 7-1-2018 Λίμνη Πλαστήρα –ΤΡΙΚΑΛΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Λίμνη Ταυρωπού η οποία αποτελεί την υλοποίηση ιδέας που συνέλαβε ο Νικόλαος
Πλαστήρας το 1925. Η πανέμορφη αυτή τεχνητή λίμνη με τις δασοσκέπαστες όχθες της, αποτελεί την κατάληξη από
ποτάμια που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους έναν υπέροχο κόσμο από πλατάνια και
έλατα.Ιδανικός τόπος για μια αγχολυτική εξόρμηση. Στη συνέχεια αναχώρηση για Πειραια τακτοποίηση στις καμπίνες
του πλοίου, αναχώρηση για Ηράκλειο.
η

6 μέρα 8-1-2018 Αφιξη Ηράκλειο
Αφιξη νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο
Τιμή κατ άτομο :

260 € KAT’ATOMO ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI MΕΤΕΩΡΑ 4* SUPERIOR

240€ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

Εισιτήρια πλοίου σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο με Μινωικές Γραμμές

3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο αστέρων με πρωινό μπουφέ καθημερινά

3 φαγητα μπουφε

Εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν βάσει προγράμματος

διόδια αυτοκινητοδρόμων *

συνοδός / αρχηγός του γραφείου μας *

ασφάλεια ταξιδίου *

ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

Εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων – ότι τυχόν αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο με έξοδα ατομικά

επιβάρυνση ατόμου για δίκλινη εσωτερική καμπίνα Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο 45€
** Η ροή του προγράμματος ενδέχεται ορισμένες φορές να αλλάζει για την καλύτερη πραγματοποίηση της
εκδρομής, χωρίς φυσικά να παραληφθεί κάτι από τα παραπάνω
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
Οι θέσεις στο λεωφορείο πρέπει να αλλάζουν καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

