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Εορταστική   5ημερη   ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

Λ α μ π ε ρ ή 
 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022 
 

στη “Χώρα των μεγάλων μύθων” 
 

 

στο πολυτελές ξενοδοχείο της GRECOTEL 
  

IMPERIAL LARISSA  5***** 

 

ΠΥΛΗ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

                       “ΜΥΛΟΣ  ΞΩΤΙΚΩΝ”  

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ 

      ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ            



 

Αγαπημένοι μας φίλοι,  
 
Με τη φετινή διοργάνωση αυτής της Πρωτοχρο-
νιάτικης εκδρομής, που έχει γίνει πια θεσμός για 
το γραφείο μας, θα προσπαθήσουμε μέσα στη 
μαυρίλα της εποχής μας, να σας δώσουμε λίγη 
χαρά, η οποία λείπει από την κοινωνία και από 
τις παιδικές ψυχές, για να γεννηθεί η ελπίδα, να 
βρούμε ξανά τους ρυθμούς μας και να είναι οι 
ζωές των παιδιών μας ένα όμορφο παντοτινό 
παραμύθι. 
 
Σας περιμένουμε … να κάνουμε την αρχή μαζί!!! 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   

 

 κ. ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΝΑΡΔΗ             ΤΗΛ/ΝΑ : 2 6 6 1 0 – 4 4 4 6 6,   4 6 1 1 0,   6 9 3 2 4 7 6 6 6 7    
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 

 1η μέρα ΤΕΤ 29/12 :   ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ. 
 

Συγκέντρωση ώρα …….... στο Νέο Λιμάνι της Κέρκυρας φόρτωση 
αποσκευών και απόπλους για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση από την Εγνατία οδό προς ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ, 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Σύντομη στάση και συνεχίζουμε για ΤΡΙΚΑΛΑ, για να 
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο στην 
Ελλάδα, το παραμυθένιο εργοστάσιο του Αϊ-Βασίλη στο “Μύλο των 
Ξωτικών”.  Απίστευτα παιχνίδια, τρενάκι, παγοτσουλήθρα, ιππότες, 
τάρανδοι και ξωτικά θα απογειώσουν τις γιορτινές εικόνες των μικρών 
μας φίλων. Για τους μεγαλύτερους θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη 



στο τέμενος του Οσμάν Σάχ ή Κουρσούμ Τζαμί (Μολυβένιο τζαμί, 
16ος αιώνας). 
Θα περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού και 
θα φωτογραφηθούμε στη παλαιότερη γέφυρα του ποταμού Ληθαίου, 
που διασχίζει το κέντρο της πόλης και της χαρίζει μια ξεχωριστή 
γοητεία. Αργά το απόγευμα συνεχίζουμε για την ΛΑΡΙΣΑ, την 
έκπληξη της Θεσσαλίας. Είναι μια σύγχρονη πόλη που την 
χαρακτηρίζει η μεγάλη εμπορική κίνηση κι η νυχτερινή ζωή. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*****. Είναι ένα 
όμορφο πολυτελές ξενοδοχείο ντυμένο εορταστικά, λουσμένο στα 
πολύχρωμα φώτα και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια μας και χαλάρωση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου (spa, 
γυμναστήριο, πισίνα εσωτερική), γενικά, ότι επιτρέπεται από τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Δείπνο στον μπουφέ του ξενοδοχείου.  

       (Διαν/ση : ΛΑΡΙΣΑ 1η) 
 
 

 2η μέρα ΠΕΜ 30/12 :   ΛΑΡΙΣΑ -ΠΥΛΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΕΛΑΤΗ. 
 

Μετά το πρωινό στον πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου, η σημερινή 
μέρα θα είναι εξόχως εντυπωσιακή. Διασχίζοντας τον Θεσσαλικό 
κάμπο προς ΤΡΙΚΑΛΑ φθάνουμε στην ΠΥΛΗ. Πρώτη στάση για 
φωτογραφία στο “τοξωτό γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα”, με τους 
μικρούς καταρράκτες πάνω στον Πορταϊκό ποταμό. Στη συνέχεια η 
διαδρομή μας οδηγεί στα ορεινά χωριά ΕΛΑΤΗ και ΠΕΡΤΟΥΛΙ, με ένα 
από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα στις πλαγιές του 
βουνού Κόζιακα. Χαρείτε το χιόνι και την ομορφιά του τοπίου. 
Μαγευτικές εικόνες, από αυτές που μόνο η φύση μπορεί να 
“ζωγραφίσει”, πυκνά χιονισμένα δάση, πέτρινα παραδοσιακά σπίτια, 
εντυπωσιακά αρχοντικά, βρύσες και πολλά νερά συνθέτουν ένα 
ονειρεμένο χειμερινό σκηνικό. Όλη η φύση ξεδιπλώνεται μπροστά μας 
καθώς απολαμβάνουμε το φαγητό μας ή τον καφέ μας σε κάποια 
ταβέρνα ή καφετέρια στην ΕΛΑΤΗ. Μην παραλείψετε να ψωνίσετε 
γνήσια τοπικά προϊόντα από τα πολλά παραδοσιακά μαγαζάκια, πριν 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις και το πλούσιο δείπνο στον 
μπουφέ του ξενοδοχείου. 

            (Διαν/ση : ΛΑΡΙΣΑ 2η) 
 

 

 3η μέρα ΠΑΡ 31/12 :   ΛΑΡΙΣΑ. 
 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα, και θα γνωρίσουμε την πόλη που 
μας φιλοξενεί για 4 βράδια. Πρώτα θα επισκεφθούμε το διαχρονικό 
Μουσείο. Είναι ένα μουσείο που παρουσιάζει την ιστορική συνέχεια της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής για πάνω από 10.000 χρόνια. Είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ενημερωθούμε για την ιστορία της περιοχής. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε μαζί στο κέντρο της πόλης για να 



γνωρίσουμε τα σημαντικότερα σημεία. Το Α’ Αρχαίο Θέατρο, το 
Λόφο του Φρουρίου με τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Αχιλλίου, τα ερείπια της παλιάς βασιλικής του Αγίου Αχιλλίου, το 
Γενί Τζαμί, το Μπουγιούκ χαμάμ, το Μπεζεστένι, το αισθητικό 
άλσος του Αλκαζάρ, τον τάφο του Ιπποκράτη, τις πλατείες της 
πόλης και τους άπειρους πεζόδρομους με τα αμέτρητα καταστήματα. Το 
κέντρο αυτής της πόλης, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μία ευρωπαϊκή 
πόλη. Περπατήστε, ανακατευθείτε με το χαρούμενο πλήθος που τρέχει 
για τα τελευταία ψώνια, ψωνίστε τον παραδοσιακό χαλβά από το 
αρχαιότερο ζαχαροπλαστείο του Κωνσταντινίδη και ξεκουραστείτε 
απολαμβάνοντας τον καφέ σας σε κάποια από τις πάρα πολλές 
πολυτελείς καφετέριες. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ ξεκούραστοι και λαμπεροί, ετοιμαστείτε για την υποδοχή του 
Νέου Χρόνου, στη ρεβεγιόν του ξενοδοχείου, με συνοδεία 
μουσικής σε οικογενειακή ατμόσφαιρα με πλούσιο μπουφέ, βασιλόπιτα, 
δώρα, τρίγωνα, κάλαντα και άλλες εκπλήξεις, όπως κάθε χρόνο. 

              (Διαν/ση : ΛΑΡΙΣΑ 3η) 
 

 

 4η μέρα  ΣΑΒ 1/1 :   ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΠΙΕΡΙΑΣ. 
 

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά. Χαμόγελα, ευχές, καλή διάθεση,. Μια 
νέα χρονιά ξεκινάει και μια εντυπωσιακή μέρα μας περιμένει σ’ ένα 
όμορφο μέρος σε απόσταση αναπνοής από την κατοικία των Θεών, 
τον ΟΛΥΜΠΟ. Σήμερα θα επισκεφθούμε το χειμερινό θέρετρο του 
Δία στο βουνό των Πιερίδων Μουσών. Το γραφικό παραδοσιακό 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ με το χιονοδρομικό του στις πλαγιές των Πιερίων. Στο 
ορεινό αυτό χωριό κατέβαινε συχνά ο Δίας από τον Όλυμπο, για να 
ερωτοτροπήσει με τις Πιερίδες Μούσες. Δεν τον αδικούμε. Η 
καταπράσινη φύση, η πυκνή βλάστηση, η μαγευτική θέα στον 
επιβλητικό Όλυμπο από τη μία και στο απέραντο γαλάζιο του 
Θερμαϊκού από την άλλη, δε μπορούν παρά να ξετρελάνουν τον 
επισκέπτη καλώντας τον ξανά και ξανά. Εδώ λειτουργεί και ένα από τα 
καλύτερα χιονοδρομικά της Ελλάδας. Και αφού χορτάσαμε, χιόνι, φύση 
και ιστορία, είναι ώρα να χορτάσουμε και την πείνα μας. Στις αμέτρητες 
παραδοσιακές ταβέρνες μπορούμε να γευθούμε κυνήγι, κοντοσούβλι 
στη γάστρα, χοιρινό στη στάμνα, γουρουνάκι ελευθέρας βοσκής, γίδα 
βραστή, αρνί με γιαούρτι στο φούρνο και εξαιρετικά τυροκομικά 
προϊόντα. Και μετά απολαύστε τον καφέ σας στα πανέμορφα καφέ-
μπαρ, που συνδυάζοντας την πέτρα και το ξύλο καταφέρνουν να 
δημιουργούν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα –ό,τι ονειρεύεται κανείς μία 
παγωμένη μέρα του χειμώνα. Η διαδρομή της επιστροφής πανέμορφη. 
Αφού περάσουμε το Κάστρο του Πλαταμώνα, ο αυτοκινητόδρομος 
τρέχει πάνω στη στενή λωρίδα γης που απλώνεται δίπλα στον Πηνειό 
ποταμό και ανάμεσα στο μυθικό Όλυμπο και τον Κίσσαβο, που ο 
μύθος θέλει αυτά τα δύο βουνά να βρίσκονται σε μια αέναη πάλη για 
την διεκδίκηση των στοιχείων της φύσης. Εδώ είναι η 



χιλιοτραγουδισμένη Κοιλάδα των Τεμπών με τις πολυάριθμες πηγές 
των μουσών. Βγαίνοντας από την κοιλάδα, ο σύγχρονος 
αυτοκινητόδρομος σε μια συνεχή ευθεία, σύντομα θα μας φέρει στο 
ξενοδοχείο μας. Λίγη ξεκούραση και μια τελευταία βόλτα στη 
χριστουγεννιάτικα φωτισμένη πόλη.  Περπατήστε στις πλατείες της και 
απαθανατίστε με τη φωτογραφική σας μηχανή τα ιδιόμορφα μαρμάρινα 
σιντριβάνια, που απεικονίζουν τη σχέση του ποταμού-θεού Πηνειού 
με τη νύμφη Λάρισα στην ελληνική μυθολογία, καθώς λέγεται ότι 
παίζοντας στις όχθες του με το τόπι γλίστρησε και πνίγηκε στα νερά 
του. Δείπνο στο ξενοδοχείο μας. 

                                                                                                           (Διαν/ση : ΛΑΡΙΣΑ 4η) 

 
 

 5η μέρα ΚΥΡ 2/1 :   ΛΑΡΙΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ. 

 

Και επειδή, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, μετά το πρωινό, φόρτωση 
αποσκευών και αποχαιρετάμε το όμορφο ξενοδοχείο μας, παίρνοντας το 
δρόμο της επιστροφής. Αφού περάσουμε τα ΤΡΙΚΑΛΑ σύντομα 
φθάνουμε στα μοναδικά ΜΕΤΕΩΡΑ. Σμιλεμένα με τέχνη, από τη θεία 
πνοή της φύσης αφήνουν άφωνους όλους τους επισκέπτες, μικρούς και 
μεγάλους. Θα επισκεφθούμε την Μονή Αγ. Στεφάνου, “το μπαλκόνι 
των Μετεώρων”, για να προσκυνήσουμε την κάρα του Αγ. 
Χαραλάμπους. Από δώ η θέα του ευλογημένου Θεσσαλικού 
κάμπου, της Καλαμπάκας και των μοναστηριών στις κορυφές των 
βράχων είναι συγκλονιστική. Θα συνεχίσουμε για τη μεσημεριανή 
στάση στο γραφικό ελατοσκέπαστο ΜΕΤΣΟΒΟ, το χωριό με τα πέτρινα 
σπίτια και τη μυρωδιά του κομμένου ξύλου. Επιλέξτε μία από τις πολλές 
παραδοσιακές ταβέρνες και γευθείτε νόστιμα κρέατα, σούβλες, γίδα 
βραστή, κοντοσούβλι, σπιτικές πίτες και τοπικά τυριά. Το απόγευμα 
αναχώρηση για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ απ’ όπου θα πάρουμε το F/B για το 
νησί μας. Άφιξη στο λιμάνι της ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Εδώ ένα ιδιαίτερο και 
ξεχωριστό ταξίδι τελειώνει. 
 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και σας χαρίζουμε 

ένα κομμάτι από την καρδιά μας. 

Καλή Χρονιά σε όλους. 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

 

Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν, για διάφορους λόγους, ο αρχηγός να 

τροποποιήσει τη σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως τίποτα να παραλείψει. 

 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 

 
 

# Εισιτήρια φέρρυ - μπώτ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ.  

 

# Πούλμαν πολυτελές υπερυψωμένο (ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ) για το οδικό μας ταξίδι με 

άριστο και έμπειρο προσωπικό. 

 
# Διαδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις και μετακινήσεις του προγράμματος. 

 
# Το καλύτερο –επιλεγμένο- ξενοδοχείο 5***** στη ΛΑΡΙΣΑ,  

 

                     το πολυτελές GRECOTEL IMPERIAL. 

 
#  Τακτοποίηση σε δωμάτια δίκλινα ή ζητούμενα τρίκλινα, όλα με ιδιαίτερο WC 

κ.λ.π. services της κατηγορίας του,καθώς και δωρεάν WI-FI (ασύρματο 

internet). 

 

# Δωρεάν χρήση του διαδικτύου, του SPA (εσωτερική πισίνα, υδρομασάζ, σάουνα, 

ατμόλουτρο και γυμναστήριο, καθώς και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται αποτο 

ξενοδοχείο, στα σαλόνια, στα loby ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους (όπως 

επιτρέπεται από τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς). 

 

 
# Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο. 

 
# Πλήρες πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ. 

 
# Καθημερινά δείπνα σε μπουφέ στο επίσημο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 

 
# ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ με δείπνο και ζωντανή μουσική ή DG (σύμφωνα – 

πάντα - με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα εκείνης της ημέρας). 

 

# Ενημερωτικά έντυπα, διόδια, φπα, φόροι κ.α. 
 
 
#  Έμπειρος συνοδός εκδρομής του γραφείου. 

 
 
#  Ασφάλεια αστικής ευθύνης βάσει ΕΟΚ με επιπλέον προσωπική ασφαλιστική 

κάλυψη. 
 
 
 
 



ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   κατ’ άτοµο σε δίκλινο :   420      € 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Υ̟άρχουν οικονοµικά οικογενειακά ̟ακέτα 

ανάλογα µε την ε̟ιθυµητή τακτο̟οίηση των ̟αιδιών.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ  ΕΓΚΑΙΡΑ  µε το γραφείο 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ :    200  € κατ΄άτοµο (µε τη δήλωση συµµετοχής) 

                                                                                                    ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕ 2021  

 

ΕΞΩΦΛΗΣΗ: 15 εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την αναχώρηση (όχι ε̟άνω στην εκδροµή) 

 
Για τα εγκαίρως ζητούμενα μονόκλινα δωμάτια, καθώς και όταν για τον μεμονωμένο 
εκδρομέα δεν βρεθεί άλλο άτομο ώστε να σχηματίζουν δίκλινο δωμάτιο, θα υπάρχει 
ανάλογη επιβάρυνση   : 186 €          

 
Δεν περιλαμβάνονται : Οι είσοδοι σε μουσεία/μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα θεαμάτων ή σε χώρους που δεν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα, εισιτήρια άλλων μέσων (συγκοινωνίας ή αναψυχής), extra περιηγήσεις ή πρόσθετες αμοιβές 
ξεναγών, έξοδα για ‘’extra’’ προγράμματα διασκέδασης, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,  επιπλέον γεύματα ή δείπνα, ποτά, 
δημοτικός φόρος παραμονής στα ξενοδοχεία 5***** ( 4 € κατά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση) καθώς και ό,τι ρητά δεν 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

Ταξιδεύουμε έχοντας πάντα μαζί μας την “αστυνομική μας ταυτότητα”, 
καθώς και το απαραίτητο “υγειονομικό παραστατικό”, δηλαδή 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, PCR TEST(72 ώρων) ή RAPID 
TEST (48 ωρών) με αρνητικό αποτέλεσμα. Τα (2) τελευταία τα 
ανανεώνουμε συνέχεια  καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας.   

 

Κατά τις διαδρομές, στο πούλμαν, θα γίνονται αλλαγές θέσεων μόνον και εφ’ όσον το 

επιτρέπουν οι υγειονομικοί κανονισμοί, διαφορετικά οι θέσεις θα είναι σταθερές. 

 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ   

 

                                    

 




