
 

 
 

Τελ Κπξηαθή 23 Ιαλνπαξίνπ πεγαίλνπκε εκεξήζηα εθδξνκή ζην Γξαθηθό Μέηζνβν θαη ζην ρηνλνδξνκηθό 

Αλήιην (Η ιέμε πξνθύπηεη από ην ζπλζεηηθό άλ θαη ήιηνο, δειαδή ρσξίο ήιην) θαη απνδίδεηαη ζηελ ηνπνζεζία 

ηνπ ρσξηνύ πνπ βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ζε ζέζε κε απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην! 

Όπσο ζπλήζσο ην πξσηλό ηεο Κπξηαθήο ζα ζπγθεληξσζνύκε ζην θηόζθη δίπια απν ηα εθδνηήξηα λένπ ιηκέλα γηα 

λα αλαρσξήζνπκε κε ην πξσηλό ferry boat ζηηο 8:30ζηελ Ηγνπκελίηζα ζα είκαζηε ζηηο 10:00ελώ ζην 

ρηνλνδξνκηθό θέληξν Anilio Ski Center ζα είκαζηε θαηά ηηο 11:30ην πξσί 

Εθεί κπνξνύκε λα ζαπκάζνπκε ην ππέξνρν ρεηκεξηλό ηνπίν θαη λα δνθηκάζνπκε ρεηκεξηλά ζπνξ όπσο: 

ski,snowboard,έιθπζξν ή αθόκε θαη λα αλεβνύκε κε ην lift ζηελ θνξπθή θαη λα βγαινπκε παλνξακηθέο 

θσηνγξαθίεο από ςειά! 

Γηα όζνπο ζέινπλ λα λα ραιαξώζνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπο κε ηελ παξέα ηνπο κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ην πξσηλό ηνπο 

ζην chalet ζε έλα δεζηό θαη θηιόμελν ρώξν. 

Αλαρώξεζε γηα ην ρσξηό Μέηζνβν ζηηο 15:30 γηα θαγεηό θαη βόιηα. Τν ρσξηό δηαζέηεη πνιιά γξαθηθά 

ηαβεξλάθηα πνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηνπηθέο επεηξσηηθέο ζπληαγέο θαη ην ηζηπνπξάθη ζαο! 

Σηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Μεηζνβίηηθν ιανγξαθηθό κνπζείν ή αθόκε λα θαλεηε ηελ βόιηα ζαο 

ζηα δηάθνξα γξαθηθά ζνθάθηα θαη λα βξείηε ζε ηνπηθά καγαδηά δηάθνξα παξαδνζηαθά πιηθά γηα ηηο ζπληαγέο 

ζαο ή θαη ζνπβελίξ. 

Επηζηξνθή γηα Ηγνπκελίηζα ζηηο 18:45 ην απόγεπκα γηα λα πάξνπκε ην ferry boat ζηηο 20:30 θαη επηζηξνθή ζηε 

βάζε καο 

 

Τιμή ατόμου: 30 € 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εθδξνκή είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνύ πιήξνπο εκβνιηαζκνύ ή ηεζη 

rapid έσο θαη 48 ώξεο πξίλ από ηελ έλαξμε ηεο εθδξνκήο. Γηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ δύλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη κε δηελέξγεηα απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ (self test) πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηαμηδηνύ 

 

Included 

 
 Μεηαθνξά κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ηεο εηαηξίαο καο 

 Εθκάζεζε snowboard κε κεησκέλν θόζηνο από πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγάηε καο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Φ.Π.Α 

 Σπλνδόο 

 Ειεύζεξε πξόζβαζε ζην wifi ηνπ ιεσθνξείνπ 

 

Excluded 

 
 Είζνδνο ζε κνπζεία 

 Πξνζσπηθά έμνδα 

 Ηκεξήζην πάζν ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ (lift pass) 


