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

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 13/02/22. 

Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία, 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. 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. 
Ακολουθεί σχετική παραμονή στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα 
παραμυθένιο τοπίο, στα περτουλιώτικα λιβάδια, σε υψόμετρο μεταξύ 1150 και 1340 μέτρων και εκτός 
από το σκι και τη χιονοσανίδα, ενδείκνυται και για άλλες δραστηριότητες.Παραμονή για φαγητό σε 
κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη μας 
με έντονες αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 20 ΕΥΡΩ / ΚΑΤΑ  ΑΤΟΜΟ 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά με πολυτελές,  ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , με 
την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
-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. 
 
 
 
 



     

Pamvotis Travel ΙΚΕ- Γραφείο Γενικού Τουρισμού         

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

www.pamvotistravel.gr    pamvoioa@otenet.gr 

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά την διαδρομή . 
 
 
 

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. 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. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


