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Χιονογιορτές στον 

«Μύλο των Ξωτικών» 
Αναχωρήσεις: 

3 ημέρες: 06/01 

4 ημέρες: 23/12, 30/12 & 05/01 

 

1η ημέρα: Αθήνα | Ιερά Μονή Κορώνης | Λίμνη Πλαστήρα | Καλαμπάκα 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Γεννήσεως Της Θεοτόκου, γνωστή και 

ως Ιερά Μονή Κορώνης η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1500μ σε θέση περίοπτη με εξαιρετική θέα. Στη 

συνέχεια θα επισκεφτούμε την πανέμορφη τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, με τα γραφικά παραλίμνια 

χωριουδάκια, την εντυπωσιακή θέα και την αρχιτεκτονική των σπιτιών. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 

και αναχώρηση για την Καλαμπάκα και το ξενοδοχείο διαμονής μας. Το βράδυ μας ελεύθερο. 

 

2η ημέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών | εκδρομή στο 

Μέτσοβο 

Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών. Πρόκειται 

ουσιαστικά για δύο μουσεία που στεγάζονται σε έναν χώρο 1100 τ.μ.. Το Ζωολογικό, στο οποίο 

εκτίθενται πάνω από 350 είδη πτηνών και θηλαστικών και εκείνο των Μανιταριών, στο οποίο υπάρχουν 

περί τα 250 διαφορετικά είδη. Η συλλογή των ζώων είναι εξαιρετικής ποιότητας, αφού προέρχονται από 

τους καλύτερους ταριχευτές της Ευρώπης, ενώ η σπανιότητα πολλών εξ’ αυτών είναι μεγάλη. Τα 

μανιτάρια είναι γλυπτά, σε απόλυτη ομοιότητα χρώματος και μεγέθους με τα φυσικά. Παρουσιάζονται 

σε τρεις φάσεις ανάπτυξης, προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο κύκλος ζωής τους. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για το πανέμορφο και γραφικό Μέτσοβο, που κρατά ακόμα γερά την αρχιτεκτονική και την 

παράδοση του. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την Πινακοθήκη του Τοσίτσα 

και θα περπατήσουμε μέχρι τον Αβερώφειο Κήπο ο οποίος φιλοξενεί αρκετά από τα είδη χλωρίδας της 

οροσειράς της Πίνδου.  Στην πλατεία του χωριού με τον επιβλητικό πλάτανο, την παραδοσιακή κεντρική 

πέτρινη βρύση που είναι μια από τις είκοσι του οικισμού κτισμένη  τον 19ουαι., και τα παραδοσιακά 

μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα και τα Μετσοβίτικα κρασιά, θα έχουμε αρκετό χρόνο για φωτογράφιση  

και για  μια προαιρετική γαστρονομική εμπειρία από παραδοσιακές Ηπειρώτικες γεύσεις. Το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το ρεβεγιόν με καλό 

φαγητό, ζωντανή μουσική και χορό σε επιλεγμένο εστιατόριο της περιοχής. 

 

3η ημέρα: Πύλη | Ελάτη | Περτούλι | Τρίκαλα | Μύλος των ξωτικών 

Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για να γνωρίσουμε τα χωριά του Κόζιακα. Πρώτη στάση 

είναι η Πύλη όπου θα επισκεφθούμε την απείρου κάλλους βυζαντινή εκκλησία με τον υπέροχο διάκοσμο 

και την αξιόλογη ιστορία. Συνεχίζουμε για ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα χωριά του νομού, όπου 

περιβάλλεται από ένα δάσος με έλατα, την Ελάτη. Παραμονή για καφέ. Τελευταίος μας σταθμός το 

Περτούλι, ένας από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. Χρόνος ελεύθερος για 

φαγητό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα όπου θα επισκεφτούμε τον «Μύλο των Ξωτικών».  

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο Χριστουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο της Ελλάδας. 

Από το 2011 μέχρι και σήμερα, μοιράζεται απλόχερα το χαμόγελο, η διασκέδαση και η μαγεία των 

Χριστουγέννων στους μικρούς και μεγάλους. Δωρεάν Δράσεις, πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια, 

θεματικά εργαστήρια και φυσικά ο Άη Βασίλης με τα ξωτικά του θα μας περιμένουν για να μας 

διασκεδάσουν όπως απαιτούν οι ημέρες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
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4η ημέρα: Καλαμπάκα | Μετέωρα | Τρίκαλα | Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τα Μετέωρα όπου θα θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης. Σε ύψος 400 

περίπου μέτρων, επάνω στους βράχους, είναι κτισμένο το πιο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην 

Ελλάδα, μετά το Άγιο Όρος. Οι Μονές όπως σήμερα σώζονται και λειτουργούν, είναι τόπος 

αναγνωρισμένος ως διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO. Θα επισκεφτούμε την 

ανδρική Μονή Βαρλαάμ και τη γυναικεία Μονή Αγίου Στεφάνου και με ενδιάμεσες στάσεις στα Τρίκαλα 

για προαιρετικό μεσημεριανό γεύμα και καφεδάκι θα φθάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ. 

 

Περιλαμβάνονται: 

➢ Τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο Antoniadis Hotel 4* στην Καλαμπάκα, 

➢ Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ, 

➢ Εορταστικό Gala στις 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο της Καλαμπάκας, 

➢ Δείπνο στις 25/12 & 01/01, 

➢ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, 

➢ Αρχηγός εκδρομής - Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α., 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

➢ Φιλοδωρήματα - Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους, 

➢ Γεύματα και δείπνα εκτός των παραπάνω που αναφέρονται  , 

➢ Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ ημερησίως & Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα 

 

Τετραήμερο πρόγραμμα: 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα. 

1η ημέρα: 06/01     Αθήνα | Ιερά Μονή Κορώνης | Λίμνη Πλαστήρα | Καλαμπάκα 

2η ημέρα: 07/01     Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μανιταριών | Ελάτη | Περτούλι | Μύλος ξωτικών 

3η ημέρα: 08/01     Καλαμπάκα | Μετέωρα | Τρίκαλα | Αθήνα 

 

Early Booking: 

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα 

προσαυξηθούν περίπου 15% 

Σημαντικό:  

➢ Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 

➢ Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

Γενικών Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας 

 

Τιμές κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου 

Χριστούγενν

α 

Πρωτοχρονι

ά 
Θεοφάνια 

4 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 

Δίκλινο 259 € 249 € 149 € 209 € 

3ο άτομο ενήλικας 209 € 205 € 115 € 165 € 

3ο άτομο παιδί έως 5 110 € 105 € 60 € 85 € 

3ο άτομο παιδί 6 - 12 159 € 155 € 85 € 125 € 

4ο άτομο παιδί έως 12 169 € 165 € 90 € 135 € 

Μονόκλινο 339 € 329 € 199 € 289 € 


