VIP LUXURY GROUP
ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΕΛΑΤΗ
01-02 Δεκεμβρίου 2018

1Η ημέρα Σάββατο 01/12/2018 Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα
Θα αναχωρήσουμε από τη Θεσσαλονίκη στις 08:30 το πρωί όπου καθοδόν θα επιβιβαστείτε στο πολυτελές
τουριστικό λεωφορείο. Σε όλη τη διαδρομή μας θα κάνουμε απαραίτητες στάσεις για καφέ και φρεσκάρισμα.
Πρώτη μας επίσκεψη στη δημοτική πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα που από το 2003 λειτουργεί σε
ιδιόκτητο κτήριο όπου εκτίθεται μέρος της Συλλογής Γ. Ι. Κατσίγρα, 150 έργα του 19ου και 20ου αιώνα καθώς
και τα έπιπλα του Ερρίκου Σλήμαν. Η συλλογή θεωρείται ως η καλύτερη μετά την Εθνική πινακοθήκη και τη

συλλογή Κουτλίδη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την ενδιαφέρουσα πόλη των
Τρικάλων. Θα αρχίσουμε τη γνωριμία μας με τα…σημάδια της Ανατολής όπως το επιβλητικό ισλαμικό τέμενος
Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί) που χτίστηκε το 16ο αι. από το διάσημο ελληνικής καταγωγής Μιμάρ Σινάν (είναι
ένα από τα 79 τεμένη που έχτισε καθώς και το μοναδικό που σώζεται σε ελληνικό έδαφος) και το μαυσωλείο
του οθομανού πρίγκηπα Οσμάν Σαχ που θάφτηκε το 1567. Σειρά έχει το Βυζαντινό κάστρο τοποθετημένο στην
Ακρόπολη, ανηγερμένο από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (6ο αι. μ.Χ) πάνω στα ερείπια της αρχαίας Τρίκκης. Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε μέσα από την αρχοντική γειτονιά Βαρούσι για να καταλήξουμε σε 400μ στη συνοικία
«Μανάβικα» όπου θα γευματίσουμε σε μια από τις ωραιότατες και γραφικές ταβερνούλες. Χρόνος ελέυθερος
για ατομική περιήγηση και καφέ . Αναχώρηση για το Καστράκι Καλαμπακας και το ξενοδοχείο ΜΕΤΕΩΡΑ 4* με
την υπέροχη θέα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και βραδινή βόλτα στην Καλαμπάκα.
2η ημέρα Κυριακή 02/12/2018 Καλαμπάκα-Μετέωρα (Μονή Αγ. Στεφάνου)-Ελάτη-Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση στις 09.30 για τη γυναικεία Ι.Μ Αγίου Στεφάνου, την πιο προσβάσιμη Μονή των
Μετεώρων που δεν χρειάζεται να ανεβεί κανείς σκάλες. Από τη Μονή μπορείτε να απολαύσετε τη μαγευτική
θέα. Περιήγηση και έπειτα αναχώρηση για την Ελάτη όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για καφέ σε μια από τις
καφετέριες της περιοχής. Αφού χαρούμε τη βόλτα μας θα συνεχίσουμε το δρόμο για τον καταρράκτη «Τοξότη»
με το πέτρινο γεφύρι της Παλιοκαρυάς. Ένα γεφύρι χτισμένο περίπου στο 1500 μ.Χ, τοποθετημένο στην κοιλάδα
του Πορταϊκού, σε μία τοποθεσία όπου ο επισκέπτης υποκλίνεται στην ομορφιά της. Μεσημεριανό γεύμα και
έπειτα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.

Τιμή σε δίκλινο 120€
Μονόκλινο 145€
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορά με νέο πολυτελές λεωφορείο 30 θέσεων
Διαμονή στο ξενοδοχείο Meteora 4* στο Καστράκι σε δωμάτια με θέα τα Μετέωρα
Πρωινό
Χειροποίητα εδέσματα και κεράσματα
Φόρος διαμονής (ισχύει από 01/01/2018)
Είσοδος στο μουσείο Κατσίγρα
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ

