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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ 
 16/04 – 18/04/2016 

 Αγαπητοί ταξιδιώτες, 
 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το ταξιδιωτικό μας γραφείο, για την πραγματοποίηση της εκδρομής σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το ταξίδι σας. 
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Αναχώρηση τo Σάββατο 16/04 και ώρα 06.30 από το σχολείο. Παρακαλείσθε να προσέλθετε 30’ νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης του πούλμαν. 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

THESSALIKON GRAND 5* 
www.thessalikongrand.gr 

16-18/04 3ο Χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24410.36200-36600 

 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ  
ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΤΙΛΝΤΑ / 694 52 14 554 
 ΚΛΙΜΑ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας κατάλληλα χειμερινά ρούχα και οπωσδήποτε μπουφάν και άνετα παπούτσια. Προληπτικά και μια ομπρέλα.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 το πρωί με 18.30 το απόγευμα & Σάββατο 10.00 το πρωί με 15.30 το μεσημέρι. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε στο παρακάτω κινητό τηλέφωνο. 
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΣ : ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – 6936 123 003 

   Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι !!!  
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ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 3 ημέρες               ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ -ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - 
1η ημέρα : Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Νεοχώρι- Καρδίτσα 
 Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο χώρο του σχολείου και αναχώρηση για την λίμνη Πλαστήρα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Αφιξη στη Λίμνη Πλαστήρα νωρίς το μεσημέρι όπου θα ξεκινήσουμε το γύρο παίρνοντας την νότια πλευρά της Λίμνης όπου θα διασχίσουμε το Φράγμα. Μια εκπληκτική ιδέα του Ν.Πλαστήρα που υλοποιήθηκε την δεκαετία του '50. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Περιβαλλοντικό κέντρο Νεοχωρίου όπου υπεύθυνοι επιστήμονες θα μας ενημερώσουν μέσα από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής. Συνεχίζουμε με την συνοδεία επιστήμονα επίσκεψη στο δάσος του Μπελοκομύτη όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα οικολογικά μονοπάτια θαυμάζοντας τον ορεινό όγκο των Αγράφων. Φαγητό στην περιοχή Λαμπερό, δίπλα στη Λίμνη. Αργά το απόγευμα, άφιξη στην Καρδίτσα, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Ομαδική έξοδος προαιρετικά. Διάνΐίκτέρευση.  
2η ημέρα : Πύλη - Ελάτη – Περτούλι 
 Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το χωριό Πύλη να θαυμάσουμε το μονότοξο γεφύρι της Πόρτας το οποίο έκτισε το 15ο αιώνα ο Αγ. Βησσαρίων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα ορεινά και γραφικά χιονοδρομικά κέντρα, το Περτούλι και την Ελάτη. Εκεί θα θαυμάσουμε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς. Πυκνά δάση, πολλά νερά και πέτρινα παραδοσιακά σπίτια είναι στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Ομαδική έξοδος προαιρετικά. Διανυκτέρευση.  3η ημέρα : Καρδίτσα - Καλαμπάκα - Μετέωρα - Τρίκαλα – Αθήνα 
 Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια επίσκεψη στα ξακουστά μοναστήρια των Μετεώρων όπου φιλοξενούνται στην κορυφή των επιβλητικών βράχων. Ξεκινάμε την επίσκεψη μας από το Μεγάλο Μετέωρο που είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό μοναστήρι. Συνεχίζουμε με την περίλαμπρη Μονή Βαρλαάμ και αν μας το επιτρέπει ο χρόνος και τη Μονή Ρουσάνου. Χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο της Καλαμπάκας. Τα Τρίκαλα είναι η επόμενη μας στάση. Οα επισκεφθούμε το Βυζαντινό Κάστρο της πόλης από όπου θα θαυμάσουμε το πανόραμα της πόλης αλλά και όλου του θεσσαλικού κάμπου. Φεύγοντας από τα Τρίκαλα και ξεκινώντας την επιστροφή μας για την Αθήνα διασχίζουμε περιφερειακά την Καρδίτσα και στην συνέχεια θα κάνουμε μία στάση για φαγητό και ξεκούραση στη Λαμία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας .    
Σημειώσεις: Το παραπάνω πρόγραμμα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 

 


