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2  ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΜΤΛΟ   ΞΩΣΙΚΩΝ  
ΣΡΙΚΑΛΑ - ΕΛΑΣΗ 

 

ΑΠΟ  8  ΕΩ  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1θ Ημζρα: Μετζωρα-Σρίκαλα-Μφλοσ Ξωτικών 
Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ςτο λιμάνι, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχώρθςθ για 
Ηγουμενίτςα. Άφιξθ,επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχώρθςθ.Με ενδιάμεςθ ςτάςθ για 
καφζ, άφιξθ ςτα Μετζωρα όπου κα γευματίςουμε. Στθ ςυνζχεια κατθφορίηουμε για τα 
Τρίκαλα όπου κα δοφμε το Λθκαίο ποταμό με τθν μεταλλικι γαλλικι γζφυρα, τον 
πεηόδρομο κλπ.  Και ζφταςε θ ώρα να επιςκεφτοφμε «το Μφλο των ξωτικών». Για ζκτθ 
ςυνεχόμενθ χρονιά δίνει το νζο του ραντεβοφ με μικροφσ και μεγάλουσ, ςτο μεγαλφτερο 
χριςτουγεννιάτικο κεματικό πάρκο τθσ Ελλάδοσ, όπου κα απολαφςετε με ξεχωριςτό τρόπο 
τισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ. Άπλετοσ ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθ 
διάκεςι ςασ για να επιςκεφτείτε όλεσ τισ δράςεισ του «Μφλου» ςε ζναν τόπο πραγματικά 
μαγικό. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτζρευςθ. 

2θ Ημζρα: Καλαμπάκα-Πφλθ-Ελάτθ- Κζρκυρα 
Μετά το πρωινό αναχώρθςθ από το ξενοδοχείο. Σιμερα κα επιςκεφτοφμε τα χωριά του 
Κόηιακα. Περνώντασ από τθν Πφλθ Σρικάλων  Θα καταλιξουμε ςτθν Ελάτθ  όπου και κα 
ζχουμε  ελεφκερο χρόνο για γεφμα  και περιιγθςθ. Επιβίβαςθ ςτθ ςυνζχεια ςτο λεωφορείο 
και επιςτροφι ςτθν Ηγουμενίτςα . Άφιξθ το βράδυ  ςτο νθςί μασ με ζντονεσ εντυπώςεισ 
από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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ΣΙΜΗ :   80€ / ΑΣΟΜΟ 
 

Δθλώςεισ ςυμμετοχισ με προκαταβολι 30 ευρώ 
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΙΜΗ Ε ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ  70 €  
 

Διαφορά  μονόκλινου  δωματίου 20 ευρώ 
 
 

 
Στθν  τιμι  περιλαμβάνονται : 

 
-      Ταξίδι  οδικό με  κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ 
- Ειςιτιρια φζρυ - μπόουτ  Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 

- 1 διανυκτζρευςθ ςτθν Καλαμπάκα ςε επιλεγμζνο  ξενοδοχείο με πρωινό. 
- Αρχθγόσ, ςυνοδόσ του γραφείου 

- . φόροι, διόδια 
- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια. 

 
 

Δεν  περιλαμβάνονται : 
- Φαγθτά, ποτά 

- Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 
 


