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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  2023  

ΤΡΙΚΑΛΑ (Μύλος Ξωτικών) 

ΕΛΑΤΗ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΕΤΕΩΡΑ  

ΜΕΤΣΟΒΟ  

3ΗΜΕΡΗ : 06 – 08/1/23 

Νιώστε τη μαγεία της Ελληνικής φύσης να σας κατακλύζει στη γραφική Ελάτη και το 

Περτούλι. Νιώστε το δέος και τη γαλήνη των Μετεώρων, διασκεδάστε και ζήστε τη μαγεία 

του παραμυθιού στη πόλη πρότυπο των Τρικάλων με τον διάσημο « Μύλο των Ξωτικών», 

ζήστε και γευτείτε την παράδοση του Μετσόβου.  Ένα πλούσιο , μοναδικό 3ήμερο. Εσείς θα 

το χάσετε ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 1η : ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 πρωινή από την Πάτρα για 

Ρίο – Αντίρριο – Ιτέα όπου θα πραγματοποιήσουμε μία στάση για καφέ και στη συνέχεια αναχώρηση 

μέσω Πενήντα Ένα για Λαμία, την οποία θα προσπεράσουμε και μέσω της νέας οδικής αρτηρίας θα 

κατευθυνθούμε προς την όμορφη πόλη των Τρικάλων. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το 

υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεση σας για εξερεύνηση της πόλης των Τρικάλων και την μαγεία του 

παραμυθιού στον Μύλο των Ξωτικών. Διανυκτέρευση.  

ΗΜΕΡΑ 2η: ΠΥΛΗ – ΕΛΑΤΗ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση 

για Πύλη όπου θα έχουμε σύντομη στάση για φωτογραφίες στο ιστορικό γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα. 

Συνεχίζοντας θα απολαύσουμε την υπέροχη φύση και προσπερνώντας την Ελάτη στην οποία θα 

επιστρέψουμε αργότερα θα βρεθούμε στα Περτουλιώτικα Λιβάδια και το Χιονοδρομικό κέντρο 

Περτουλίου, όπου η μαγεία του τοπίου είναι απερίγραπτη. Χρόνος για βόλτες, φωτογραφίες, παιχνίδια 

με το χιόνι και ένα ζεστό καφέ. Το μεσημεράκι φαγητό, βόλτες και αγορές αναμνηστικών και 

παραδοσιακών προϊόντων στην γραφική Ελάτη. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

ΗΜΕΡΑ 3η: ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 08:30 

αναχώρηση με προορισμό τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Θα επισκεφτούμε την Μονή 

Μεγάλου Μετεώρου χτισμένη στο πλάτωμα του πιο μεγάλου βράχου. Είναι η Μονή που τα παλιά χρόνια 

για να την επισκεφτεί κανείς έπρεπε να ανέβει με το δίχτυ. Σήμερα η ανάβαση γίνεται με σκαλοπάτια 

λαξευμένα στο βράχο.  

 

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr


 

Η Μονή εκτός από τον ενδιαφέροντα ναό της Μεταμορφώσεως που έδωσε και το όνομα στην Μονή 

διαθέτει ένα εξαιρετικό μουσείο και εκπληκτική θέα στην πόλη της Καλαμπάκας, τον Πηνειό ποταμό και 

το όρος Κόζιακα. Θα επισκεφτούμε επίσης και την Μονή Αγίου Στεφάνου που έχει την πιο εύκολη 

πρόσβαση απ’ όλες τις Μονές των Μετεώρων και φιλοξενεί την κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Στην 

συνέχεια καφεδάκι στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για το γραφικό κεφαλοχώρι του Μετσόβου, από 

τους ωραιότερους ορεινούς οικισμούς, γνωστό για την παράδοση του στην υφαντουργία, τα 

παραδοσιακά προϊόντα και τα περίφημα τυροκομικά. Χρόνος για βόλτες, φαγητό και αγορές 

παραδοσιακών προϊόντων. Νωρίς το απογευματάκι αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας με 

ενδιάμεση στάση για καφέ. 

 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 175,οο€ 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 40,οο€  κατόπιν ζήτησης και μόνο εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο 

 

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν 
 Δύο (2) διαν/σεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στα Τρίκαλα 
 Δύο (2) πρωινά σε μπουφέ 
 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 
 Φ.Π.Α. 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ποτά, φόρο διαμονής στο ξεν/χείο ανά διαν/ση 

ανά δωμάτιο το οποίο πληρώνει απευθείας ο πελάτης στο κατάλυμα και γενικά ό, τι δεν αναγράφεται 

στα περιλαμβανόμενα. 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 
προκαταβολής ποσού 70,οο€ κατ’ άτομο έως  10/12/22 

Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 28/12/22 πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό 
κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα και ιδιαίτερα στο 

εξωτερικό  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 

ημερομηνία 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 και ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένη 
κίνηση. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί τους 

όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να συμμερίζεστε τον λόγο για 
τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε 
τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση 

δωματίων σε καλά ξεν/χεία. 

Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν 

διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με 
προσοχή το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να κατανοεί την 
αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. ’ Για να αποφύγετε παγίδες, σας συνιστούμε να 

ζητάτε γραπτώς και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η σύγκριση καθώς και η 

επιλογή για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

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

δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει 

σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 10 /12 έως 27/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 70,οο€ 
 Για ακύρωση από 28/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 

το ποσό συμμετοχής εκτός και αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη 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. 

 

 

 


