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Διήμερο στον παραμυθένιο Μύλο των ξωτικών!! 

Σάββατο 18 – Κυριακή 19 Δεκεμβρίου | 2 Ημέρες 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

 

Μέρα 1: Συγκέντρωση στις 7:00 το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 

Ηγουμενίτσα (7:30 πμ). Με ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στο Μύλο των Ξωτικών το μεσημέρι. 

Φτάνοντας εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη 

γιορτή της Ελλάδας, στα όμορφα Τρίκαλα. Φέτος επιστρέφει στο Μύλο των Ξωτικών απολύτως 

προσαρμοσμένη στα υγειονομικά πρωτόκολλα της περιόδου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, κάτι 

καινούριο συμβαίνει στον Μύλο των Ξωτικών.. μια νέα ιστορία που θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε 

έναν κόσμο παραμυθένιο και μαγικό. Ιππότες μιας άλλης εποχής εμφανίσθηκαν και φύλαξαν τον 

αγαπημένο μας Μύλο από τους ¨εισβολείς¨. Φιλοξενήθηκαν στο  παραμυθένιο Κάστρο που δημιούργησε ο 

Άη Βασίλης με τα ξωτικά και θα μας συντροφεύσουν τα φετινά Χριστούγεννα στην πόλη των Τρικάλων.  

Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο στο κέντρο των Τρικάλων, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος.  
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Μέρα 2: Μετά από το πρωϊνό στο ξενοδοχείο, αυτοί που δεν χόρτασαν τον Μύλο των Ξωτικών 

έχουν τη δυνατότητανα να επιστρέφουν εκεί με το λεωφορείο μας.  Οι υπόλοιποι μπορούν είτε να 

χαλαρώσουν με ένα καφεδάκι η να περιπλανηθούν στην παλιά αρχοντογειτονιά των Τρικάλων, την 

διατηρητέα παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι, να βολτάρουν στις όχθες του Ληθαίου παρέα με 

κύκνους και πάπιες η να ανηφορίσουν στο Βυζαντινό κάστρο, ένα από τα ευκολότερα προσβάσιμα 

(βλέπε λιγότερο κουραστικά) κάστρα εν Ελλάδι. Εναλλακτικά μπορούν να επισκεπτούν το μουσείο 

του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο των παλιών φυλακών. 

Το μεσημέρι θα αποχαιρετήσουμε τα Τρίκαλα και θα κατευθυνθούμε προς το συγκλονιστικό τοπίο 

των Μετεώρων. Θα επισκεπτούμε ένα μοναστήρι και θα κάνουμε στάση για φαγητό στην 

Καλαμπάκα. Το απόγευμα, όταν οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν αποχωρήσει, είναι η 

καταλληλότερη στιγμή να απολαύσουμε μια μοναδική εμπειρία – ηλιοβασίλεμα στα Μετέωρα, σε ένα 

υπέροχο σημείο, πάνω στους βράχους. Θα αφεθούμε στην μαγεία και την ηρεμία του μυστηριακού 

τοπίου, που δημιουργούν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου.  

Γεμάτοι όμορφες εικόνες θα αναχωρίσουμε για Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα. 

Τιμή συμμετοχής                                            75 € ανά άτομο 

Παιδική τιμή σε τρίκλινο η τετράκλινο δωμάτιο 55 € (παιδιά έως 15 χρονών) 

Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου    15 € 

Περιλαμβάνονται: 

Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν του γραφείου μας, εισιτήρια φέρρυ-μποτ Κέρκυρα – 

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, ξενοδοχείο 3* στο κέντρο των Τρικάλων με πρωϊνό, ασφάλεια αστικής & 

επαγγελματικής ευθύνης, Φπα. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Φόρος διαμονής 1,50 Ευρώ το δωμάτιο, φαγητά, ποτά και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προκαταβολή 30€ το άτομο με την κράτηση, και εξόφληση το αργότερο έως 

την Τρίτη 30/11/21 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης ή 

αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών) 

τηλ. 26610 22005   κινητό 6974791544 

email: reservations@firsttravel.gr 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

 

 

Dafnis First Travel 
ALEPOU, 2km PELEKAS NATIONAL ROAD, 49100 CORFU – GREECE 

Tel: + 30 26610 22005     Mail: reservations@firsttravel.gr 
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