
 

 

 

 

 

 

 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  – ΤΡΙΚΑΛΑ –  

ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

1η ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/12/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (127 χλμ). 

Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Η 
πρώτη μας στάση για επίσκεψη θα είναι τα επιβλητικά Μετέωρα. Θεόρατοι βράχοι, μοναστήρια που 
«αιωρούνται» και όμορφα μονοπάτια συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο που ο καθένας πρέπει να 
γνωρίσει. Η απόκοσμη σχεδόν μοναστική πολιτεία με τα μοναστήρια σκαρφαλωμένα στις παρυφές 
των εντυπωσιακών απόκρημνων ορεινών όγκων, μας καλούν να ανακαλύψουμε το μεγαλείο της 
φύσης. Η γη συναντά τον ουρανό, η ανθρώπινη παρέμβαση το θεϊκό στοιχείο και ο επισκέπτης βρίσκει 
την ψυχική ηρεμία και την πνευματική γαλήνη που πηγάζει αέναα από την ατμόσφαιρα. Παραμονή 
για επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Στεφάνου. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τα γιορτινά 
Τρίκαλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση και ακολουθεί γνωριμία με 
την πόλη που τα Χριστούγεννα βάζει τα καλά της και μεταμορφώνεται, Σαν σκηνικό βγαλμένο από 
παραμύθι, τα Τρίκαλα σας καλωσορίζουν σε λίθινα δρομάκια, ρομαντικές γέφυρες και όμορφα στέκια. 
Η πόλη χρωστά σε μεγάλο βαθμό την ομορφιά της στο γραφικό ποταμό Ληθαίο αλλά και στα ιστορικά 
της μνημεία, την εξαιρετική ρυμοτομία, τις ευρύχωρες πλατείες, τα πάρκα και τους πεζόδρομούς της.  
Τα φωτάκια που λάμπουν στα δέντρα και τις κολώνες κάνουν αυτήν την πόλη τα Χριστούγεννα να 
μοιάζει λουσμένη με αστερόσκονη. Σας προτείνουμε χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε μια από τις πολλές 
ταβέρνες στην φημισμένη περιοχή ΄΄μανάβικα΄΄. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΜΕΡΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ, 25/12/21,  ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ (97 χλμ). 

Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Πύλη Τρικάλων. Είναι η είσοδος του 
φαραγγιού που οδηγεί στα ορεινά χωριά της Πίνδου. Μέσα στο χωριό κυλάει ο ποταμός Πορταϊκός, ο 
οποίος στη συνέχεια χύνεται στον Πηνειό. Στην όχθη του ποταμού θα συναντήσουμε τη βυζαντινή 
εκκλησία Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζοντας δίπλα στο ποτάμι θα φτάσουμε στην Ελάτη, από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του Ν. Τρικάλων. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο από 880 
έως 950 μ. και φυσικά βρίσκεται μέσα στα έλατα. Ακριβώς πάνω από το χωριό δεσπόζει το βουνό 
Κόζιακας, το οποίο έχει 1.900 μ. υψόμετρο. Το Περτούλι είναι ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο και 
αυτό μέσα στα έλατα. Ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα στενά και γραφικά  δρομάκια αποκαλύπτει 
τα όμορφα πετρόκτιστα αρχοντικά, που στολίζουν τις πλατείες των δύο οικισμών, εξαίρετα δείγματα 
της κομψής, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που αντανακλά το αρχοντικό προφίλ των οικισμών και 
εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη. Διάσπαρτες κρήνες και μικρά ξωκκλήσια συμπληρώνουν ιδανικά το 
αρχιτεκτονικό τοπίο της περιοχής. Παραμονή για φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες 
και στη συνέχεια επιστροφή στα Τρίκαλα. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για ξεκούραση και 



περιπλάνηση στην πόλη. Το πιο αναγνωρίσιμο σημείο των Τρικάλων δεν είναι άλλο από την κεντρική 
πεζογέφυρα που περνάει πάνω από τον ποταμό Ληθαίο και αποτελεί συνδετικό κρίκο της πόλης. Η 
γέφυρα ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο της Ασκληπιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  

 

3η ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ, 26/12/21,  ΤΡΙΚΑΛΑ–ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ  (127 χλμ). 

Πρωινό. Αναχώρηση για το φημισμένο, υπέροχο, ζεστό και παραμυθένιο «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»!! 
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, για μικρούς και μεγάλους, όπου ο Αι 
Βασίλης και τα ξωτικά του ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών και 
γλυκισμάτων ,στην πανέμορφη πόλη των Τρικάλων. Τα γρανάζια λαδώνονται, οι μηχανές 
επισκευάζονται και διαμορφώνονται κατάλληλα για να φτιάξουν όσα περισσότερα παιχνίδια και γλυκά 
μπορούν. Οι Μύλοι ξεκινούν να δουλεύουν και παράγουν το πολυπόθητο υλικό για όλες τις γευστικές 
Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Εδώ θα ετοιμαστούν όλα τα δώρα που θα μοιράσει φέτος ο Αι 
Βασίλης και τα ξωτικά του... Θα έχουμε άπλετο ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση, παιχνίδι και βόλτα. 
Στη συνέχεια παραμονή για φαγητό στην πόλη των Τρικάλων. Επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για την πόλη μας με έντονες αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα έχετε 
ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την 
έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :      ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 

- Δύο (2) διανυκτερεύσεις στα Τρίκαλα, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, με πρωινό. 
- Τοπικοί φόροι διανυκτέρευσης. 
- Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες και την εκτέλεση του  προγράμματος σας. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης και μουσεία. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο στο πρόγραμμα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
διέπονται από το κράτος. 

 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την 

τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού 
αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς 
απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 

    Pamvotis Travel ΙΚΕ- Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774  Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr    pamvoioa@otenet.gr 


