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Εξόρμηση στις άγνωστες ομορφιές του ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
 

& στη σκιά του μυθικού βουνού του ΟΛΥΜΠΟΥ 
 

 3ΗΜΕΡΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  28 – 30/10/22 
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΗΜΙ/ΦΗ 

 
 
 

 
 

 

 
 

Το μυθικό βουνό του Ολύμπου, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση του άγνωστου Κισσάβου 
που σαγηνεύει με οικισμούς από πέτρινα κουκλόσπιτα &  λιθόκτιστα αρχοντικά,  μαγεύει με 
καταπράσινα τοπία γεμάτα νερά και  αιφνιδιάζει με τους ιδιαίτερους βυζαντινούς ναούς και 
τα μοναστήρια. Ο Κίσσαβος σας ξεδιπλώνει τις  “μυστικές” ομορφιές του και σας προσκαλεί 
να τον ανακαλύψετε στο ιδιαίτερο και μοναδικό πρόγραμμά μας για το 3ήμερο της 28ης 

Οκτωβρίου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: ΚΙΣΣΑΒΟΣ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΑ – ΒΕΛΙΚΑ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Συγκέντρωση και 
αναχώρηση ώρα 07:00π.μ. για Ρίο – Αντίρριο – Ιτέα. Στάση 30 λεπτά για το πρωινό μας καφεδάκι και 

συνεχίζοντας μέσω Πενήντα Ένα και Μπράλο θα συναντήσουμε την Αθηνών – Λαμίας στην οποία θα 
μπούμε με κατεύθυνση προς Λάρισα , στο ύψος της οποίας θα την εγκαταλείψουμε και θα 
ακολουθήσουμε Ανατολική κατεύθυνση στα ριζά της Όσσας (Κισσάβου) για να βρεθούμε στο όμορφο 

παραδοσιακό Μεταξοχώρι με τις λιθόστρωτες γειτονιές, τα αρχοντικά και την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου που οφείλει το όνομά του στην εκτροφή του Μεταξοσκώληκα που έφερε πλούτο στο χωριό 
τον 18ο και 19ο αιώνα και είναι γνωστό και ως χωριό των καλλιτεχνών μιας και εδώ έχουν σπίτια πολλοί 

όπως (Άννα Βαγενά, Αλίκη Γεωργούλη, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Κάτια Αντωνοπούλου, Γιάννης 
Κοντός, Γιάννης Μποσταντζόγλου, κ.α.). Εδώ θα έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας για βόλτα και 

ίσως ένα τσιπουράκι με μεζέ. Στην συνέχεια θα περάσουμε στην Αγιά θα διασχίσουμε μία περιοχή  
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κατάφυτη από μηλιές για να βρεθούμε στην Ανατολική πλευρά του Κισσάβου με τις όμορφες 
ανεκμετάλλευτες στην πλειοψηφία τους παραλίες. Θα δούμε τον Αγιόκαμπο, την Σωτηρίτσα και θα 
βρεθούμε στην Βελίκα όπου θα κάνουμε την στάση μας για μεσημεριανό φαγητό. Κατόπιν θα 

συνεχίσουμε τη  διαδρομή μας κατά μήκος της ακτής και θα περάσουμε από το Κόκκινο Νερό από την 
περιοχή του Στομίου για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στον Πλαταμώνα. Τακτοποίηση , 

ξεκούραση. Το βράδυ κάντε τη βόλτα σας και γνωρίστε τον όμορφο οικισμό του Πλαταμώνα, δείπνο, 

διαν/ση.  

 
Ημέρα 2η : ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ – ΡΑΨΑΝΗ Πρωινό και αναχώρηση για τον παραδοσιακό 
οικισμό του Παλαιού Παντελεήμνονα όπου θα τον περπατήσουμε θα τον εξερευνήσουμε, θαα 

βγάλουμε φωτογραφίες και να πιούμε καφεδάκι. Στην συνέχεια θα ανηφορίσουμε στους Δυτικούς 
πρόποδες του μυθικού βουνού του Ολύμπου, για το γραφικό χωριό Ραψάνη. Εδώ θα επισκεφθούμε το 
μουσείο Οίνου και κατόπιν θα έχουμε χρόνο στην όμορφη πλατεία όπου μπορείτε να γευτείτε ντόπια 

κρέατα και τον περίφημο Ραψανιότικο οίνο, το νέκταρ των Θεών σύμφωνα με τους αρχαίους. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 3η: ΚΙΣΣΑΒΟΣ - ΑΝΑΤΟΛΗ – ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ  Πρωινό και ώρα 
08:15π.μ. αναχώρηση μέσω της γραφικής κοιλάδας των Τεμπών για Κίσσαβο.  Θα ανηφορίσουμε στις 
δασωμένες πλαγιές για να βρεθούμε στο χωριό Ανατολή και την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου 15ου 

αιώνα στην οποία βρήκαν το δικό τους καταφύγιο 23 περίπου μοναχές από 13 χώρες του κόσμου και 
δημιούργησαν την δική τους Κιβωτό. Ζώα, δένδρα, βότανα, λουλούδια και εργαστήρια σε μια έκταση 
200 στρεμμάτων με βιολογικές καλλιέργειες και παραδοσιακά προϊόντα εξασφαλίζοντας τα προς το ζην 

και την αναπαλαίωση της Μονής. Επίσκεψη στην τόσο ενδιαφέρουσα και διαφορετική αυτή Μονή και 
κατόπιν θα πάμε στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας την Λάρισα με το όμορφο πεζοδρομημένο κέντρο. 
Αφού κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στο λόφο του Αγίου Αχίλλειου με τον ομώνυμο ναό και το 

αρχαίο θέατρο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό στις ταβέρνες του πεζοδρομίου. Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή στην πόλη μας με την απαραίτητη στάση για καφέ – 

ξεκούραση καθ’ οδόν. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί και να αλλάξει η σειρά των 
επισκέψεων χωρίς βέβαια παραλήψεις. 

 
 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ! Για δηλώσεις συμμετοχής με 
προκαταβολή έως και 30/9/22, τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο  

δωμάτιο : 165,οο€  
 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :  Από 1/10 η τιμή 

διαμορφώνεται στα 175,oo€ 

 

Μονόκλινο μόνο κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο επιπλέον επιβάρυνση : 55,οο€ 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως 

απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού και επίσης διαθέτουν κλιματισμό εισερχόμενου αέρα από το 
εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό.  Επίσης τα καταλύματα 

που επιλέγουμε για τις εκδρομές μας είναι εγγυημένα και ακολουθούν πλήρως όλους τους 
κανόνες υγιεινής και προστασίας. Υποχρεωτική μάσκα εντός του λεωφορείου.  



 
Η ΤΙΜΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 Τις μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 

 Τις δύο (2) διαν/σεις στο  καλό 3* HOTEL KRONOS  στον Πλαταμώνα  
 Ημιδιατροφή στο ξεν/χείο (2 πρωινά + 2 δείπνα) 
 Συνοδός γραφείου – Ξενάγηση 
 Ενημερωτικό έντυπο 
 Φ.Π.Α 24% 

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι μουσείων & χώρων, ποτά στα δείπνα, ο φόρος διαν/σης του 

ξενοδοχείου ανά δωμάτιο ανά διαν/ση 1,5€ ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξεν/χείο και γενικώς 

ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 
διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  
 
Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 
60,οο€ κατ’ άτομο έως 30/9/22  
 
Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/10/22 υποχρεωτικά διότι 
σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να 
φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής.  
 
 
Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 
ημερομηνία ειδικά όταν μεσολαβούν επίσημες αργίες με αυξημένη ζητηση διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία  
αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των 
δωματίων με χρήματα.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το 

γραφείο (ιδιαίτερα σε επίσημες αργίες) και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο 
(ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 
ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 8/10/22 έως 14/10/22 υπάρχει κράτηση της 
προκαταβολής 60,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 15/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 
εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο 
γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και αν ο 

ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο 
 
 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 
γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. 
Θα τους βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης 
μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

http://www.georgadastravel.gr/

	Το μυθικό βουνό του Ολύμπου, σε συνδυασμό με την εξερεύνηση του άγνωστου Κισσάβου που σαγηνεύει με οικισμούς από πέτρινα κουκλόσπιτα &  λιθόκτιστα αρχοντικά,  μαγεύει με καταπράσινα τοπία γεμάτα νερά και  αιφνιδιάζει με τους ιδιαίτερους βυζαντινούς να...

