ΤΡΙΗΜΕΡΗ 28Η ΟΚΤΒΜΒΡΙΟΥ !
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
27-29/10/2018
1η μέρα:
Αναχώρηση το Σάββατο 27/10 το πρωί από την Αθήνα με προορισμό την
πανέμορφη πόλη της Καλαμπάκας, με δύο ενδιάμεσες στάσεις επί της
Εθνικής Οδού, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για το μεσημεριανό μας
γεύμα και τη βόλτα μας με θέα τα Μετέωρα. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο HOTEL ACHILLION 3*, το οποίο βρίσκεται 1 χλμ. περίπου
έξω από το κέντρο. Τακτοποίηση και ξεκούραση στα δωμάτια. Βραδινή
βόλτα στο κέντρο των Γρεβενών.
2η μέρα:
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την παραλίμνια πόλη της
Μακεδονίας την, Καστοριά με τα παραδοσιακά αρχοντικά και την
πλούσια ιστορία. Εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία είτε να περιηγηθούμε
στην παλιά συνοικία της πόλης, το Ντολτσό, είτε να επισκεφτούμε τη
Σπηλιά του Δράκου. Ύστερα από το μεσημεριανό μας, θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε.
3η μέρα:
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα μεταβούμε στο πιο γραφικό χωριό της
Ηπείρου, το Μετσόβο, να περπατήσουμε τον ωραίο πεζόδρομο του
χωριού και να απολαύσουμε ένα ζεστό καφεδάκι και να γευτούμε τα
παραδοσιακά προϊόντα του τόπου. Έπειτα, αναχωρούμε για την υπέροχη
πόλη των Ιωαννίνων και τη λίμνη Παμβώτιδα, όπου θα έχουμε αρκετό
χρόνο να περπατήσουμε μέσα στο κάστρο ή για όποιον ενδιαφέρεται
μπορεί να κάνει τη βόλτα της λίμνης και να μεταβεί στο Νησάκι του Αλή
Πασά. Μετά το μεσημεριανό μας, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής
με ενδιάμεσες στάσεις στον καινούριο δρόμο της Ιονίας Οδού.
Επιστροφή στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 135€ κατά άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ : 90,00 € εφόσον είναι το 3ο άτομο στο δωμάτιο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
►
►
►
►

2 διανυκτερεύσεις στο HOTEL ACHILLION 3* με πρωινό.
Όλες οι μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
♦ Φόρος διανυκτέρευσης : 1,50 € / ημέρα / δωμάτιο ( ΣΥΝΟΛΟ: 3€
ΔΩΜΑΤΙΟ ) .
♦ Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
♦ Επιβάρυνση μονόκλινου : + 40 €
♦ Ό,τι δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο.

