ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 27/10/2018
ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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 ΜILIONIS
FOREST , το οποίο βρίσκεται 1 χλμ. περίπου έξω από το κέντρο. Τακτοποίηση
και ξεκούραση στα δωμάτια. Βραδινή βόλτα στο κέντρο των Γρεβενών.
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ – ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
2η μέρα : ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 1 ΩΡΑ
Η κοιλάδα της Βάλια Κάλντα είναι ένας από του πιο παρθένους Εθνικούς
Δρυμούς της Ελλάδας και σημαντικός βιότοπος για μερικά από τα πιο κυρίαρχα
είδη της Ελληνικής Πανίδας. Ο πυρήνας της μαζί με το Αρκουδόρεμα είναι
περιοχή απολύτου προστασίας όπου η εξέλιξη και η διαδοχή τους εξαρτώνται
μόνο από φυσικούς παράγοντες. Αυτό που χαρακτηρίζει την κοιλάδα είναι η
αρμονία που την διέπει και διακρίνετε από τα αδιόρατο γαλάζιο χρώμα στο
κέντρο της, αποτέλεσμα της κοσμικής ενέργειας του σύμπαντος κόσμου . Από
το βιβλίο Βάλια Κάλντα
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ, ΣΤΟΝ
ΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ, ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 4Χ4
(Πυρήνας Εθνικού Δρυμού της Πίνδου & Αρκουδόρεμα με 4χ4).Επιβίβαση σε
εξοπλισμένα οχήματα τζιπ 4χ4 και αναχώρηση 09.30 προς ή από το χωριό
Περιβόλι προς την Βάλια Κάλντα όπου θα φτάσουμε μετά από 1.15 ώρες. Η
πρώτη στάση μας είναι στα όρια του πυρήνα όπου θα απολαύσουμε όλη την
θέα της κοιλάδας, θα δούμε την διαφορά της Μαύρης από την Λευκόδερμο
Πεύκη και τα γέρικα μπονσάι . Κατηφορίζουμε προς την κοιλάδα ανάμεσα από
την πιο εξελιγμένη μορφή φυσικής αποκλάδωσης και πεζοπορούμε προς το

Αρκουδόρεμα περίπου 1.15΄ όπου θα γίνεται ενημέρωση για την Βάλια Κάλντα
για την πανίδα και την χλωρίδα της . Θα δούμε σπάνια κόκκινα πεύκα, την
δηλητηριώδη πομπίνα, τρίτωνες , την σαρκοφάγο πιγκουίκουλα , θα κάνουμε
δενδροχρονολόγηση, θα μάθουμε για την φαρμακευτική χρήση των βοτάνων
και για τα είδη των μανιταριών .
Επιστροφή προς το χωριό Περιβόλι η Αβδέλλα .
3η μέρα: Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα μεταβούμε στο πιο γραφικό χωριό
της Ηπείρου, το Μέτσοβο, 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 Ιόνιας Οδού. Επιστροφή στο κέντρο της Αθήνας
αργά το βράδυ.
-ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 175,00 € / άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο
-ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ : 90,00 € εφόσον είναι το 3ο άτομο στο δωμάτιο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
-Την οικοξενάγηση από επιστήμονα Δασοπόνο.
-Μετακινήσεις με εξοπλισμένα 4χ4 .
-2 διανυκτερεύσεις στο ΜILIONIS FOREST με πρωινό.
-Όλες οι μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
-Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :
-Φόρος διανυκτέρευσης : 1€ / ημέρα / δωμάτιο ( ΣΥΝΟΛΟ: 2,00 € / ΔΩΜΑΤΙΟ ) .
-Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
-Επιβάρυνση μονόκλινου : + 40,00 €.
-Ό,τι δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενo

