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ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 IOYNIOY

2 ΗΜΕΡΕΣ

1η μέρα, Αθήνα – Λίμνη Πλαστήρα – Μονή Κορώνης - Φράγμα Ταυρωπού - Καλαμπάκα : Αναχώρηση το πρωί, στάση
για καφέ κοντά στην Λαμία και στην συνέχεια αφού περάσουμε τον Δομοκό, φθάνουμε Καρδίτσα. Αρχίζουμε να
ανεβαίνουμε για τα παραλίμνια χωριά της Λίμνης Πλαστήρα. Τεχνητή λίμνη με υψόμετρο 1000 μέτρα που πήρε το όνομα
του πολιτικού Πλαστήρα καθ` ότι εκείνος είχε την ιδέα της κατασκευής του φράγματος το 1920-30. Πρώτη μας επίσκεψη
στην ιστορική Μονή Κορώνης σε υψόμετρο 1.150 μέτρα με θέα τον κάμπο της Καρδίτσας. Στην πλαζ Λαμπερού θα έχουμε
παραμονή για γεύμα. Κατόπιν θα φθάσουμε στο Φράγμα Ταυρωπού το οποίο έχει μήκος 220 μέτρα και ύψους 83 μέτρα
καθοριστικό για την ύδρευση, την άρδευση και την ηλεκτροδότηση. Μικρή στάση. Συνεχίζοντας την διαδρομή για την
Καλαμπάκα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα, Μεγάλο Μετέωρο- Μονή Αγίου Στεφάνου –- Τρίκαλα : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τους
“ιερούς βράχους” των Μετεώρων, τα “κυκλώπεια” βράχια που σε πείσμα του χρόνου στέκουν όρθια αιώνες τώρα. Θα
επισκεφθούμε την Ι. Μονή Μεταμορφώσεως, το Μεγάλο Μετέωρο ή απλά το Μετέωρο, το μεγαλύτερο μοναστηριακό
συγκρότημα των Μετεώρων και ένα από τα μεγαλύτερα μοναστηριακά σύνολα της Ελλάδος. Το καθολικό του είναι η πιο
μεγάλη εκκλησία των Μετεώρων έχει τράπεζα, παρεκκλήσια και ενδιαφέρουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλούσια
ζωγραφική διακόσμηση, 638 χειρόγραφους κώδικες, μια αξιόλογη σειρά έργων εκκλησιαστικής τέχνης και πολλά λείψανα
Αγίων. Στη συνέχεια την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, μια μικρή εκκλησία που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Το ξυλόγλυπτο
τέμπλο είναι φιλοτεχνημένο το 1814 από Μετσοβίτες τεχνίτες. Το παλαιό καθολικό είναι ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής και
κτίσθηκε το 1350. Μετά το προσκύνημα θα κατευθυνθούμε στα Τρίκαλα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για το
μεσημεριανό μας φαγητό ( προαιρετικό) στο κέντρο της πόλης . Κατόπιν επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Τιμή συμμετοχής: 75 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διανυκτέρευση στο κεντρικό ξενοδοχείο ANTONIADIS 4*
• Ημιδιατροφή σε μπουφε
• Αρχηγός-Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
➢ Δημοτικός Τουριστικός φόρος

