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ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Ζήσε
συναρπαστικές
εμπειρίες
στην Ήπειρο!

SPORTS
ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ

1η μέρα: Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα ή Πάπιγκο
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 17:00 και άμεση αναχώρηση για
τα Ιωάννινα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ
σας προτείνουμε επίσκεψη στη παλιά πόλη .
2η μέρα: Ιωάννινα – Καλπάκι – Αρίστη – Μονή Μολυβδοσκέπαστης – Πάπιγκο ή sport δραστηριότητες
Πρωινό και προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για τα Κάτω Πεδινά. Θα
επισκεφτούμε την παραδοσιακή “Νεροτριβή του Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως µέχρι και σήµερα ! Συνεχίζουµε για το πολεµικό µουσείο
του Καλπακίου µε µοναδικά εκθέµατα από τη βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και µετά θα επισκεφτούμε την Αρίστη όπου
θα αποχωριστούμε όσους συμμετέχουν στις sport δραστηριότητες (
rafting, parapente , ιππασία, πεζοπορία κ.λ.π. ). Επόµενος σταθµός
µας η Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ο ακοίµητος φρουρός της Ορθοδοξίας δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χρόνος για περίπατο και
γεύµα στην αμφιθεατρική Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και οµορφιά
δίπλα στον Αώο ποταµό. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδροµής κατευθυνόμαστε για καφέ στο Μεγάλο Πάπιγκο, - όπου θα συναντηθούμε με τους υπόλοιπους εκδρομείς των sports - τα πιο γραφικό
ίσως από όλα τα Ζαγοροχώρια!
3η μέρα: Ιωάννινα ή Πάπιγκο – Λίμνη Παμβώτιδα – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη πόλη. Θα επισκεφτούμε την Λίμνη
Παμβώτιδα , όπου σας προτείνουμε κρουαζιέρα και γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις . Στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Θεσσαλονίκη . Άφιξη αργά το βράδυ στη πόλη μας .
Στις τιμές περιλαμβάνονται: Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη
στα Ιωάννινα • Τη μεταφορά από το ξενοδοχείο στη Λίμνη Παμβώτιδα και το εστιατόριο • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας •
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δείπνο εάν
το επιλέξετε • Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής στο
ξενοδοχείο, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο
ξενοδοχείο. • Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες, κρουαζιέρες, είσοδοι σε μουσεία και ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ
ΙΩΆΝΝΙΝΑ - ΚΑΛΠΆΚΙ - ΑΡΊΣΤΗ - ΜΟΝΉ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΈΠΑΣΤΗΣ - ΠΆΠΙΓΚΟ
(Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας) Ενήλικας 15€. Παιδί (2-12) 15€

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ RAFTING
ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΆΤΗ
Διαδρομή: Απολαύστε μια διασκεδαστική κατάβαση στα κρυστάλλινα νερά του Βοϊδομάτη ποταμού. Η κατάβαση κινείται
στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου σε καταπράσινο
περιβάλλον, ανάμεσα από αιωνόβια πλατάνια, σπηλιές, μοναστήρια του 16ου αιώνα και πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Τα 6 χλμ.
της διαδρομής κυλούν χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και
δυσκολίες, ενώ η διαδρομή είναι ιδανική για αρχάριους που
θέλουν να γνωρίσουν τη δραστηριότητα του rafting, χωρίς να
έχουν προηγούμενη εμπειρία. Η κατάβαση τερματίζει λίγο μετά
το πέτρινο γεφύρι της Κλειδωνιάς και τους τεχνιτούς καταρράκτες του, μπροστά από τη βάση της Trekking Hellas Ioannina,
όπου υπάρχουν οργανωμένες εγκαταστάσεις με αποδυτήρια για
να αλλάξετε.
Διάρκεια διαδρομής Rafting 1,30 – 2,00 ώρες.
Συνολικά 3,5 ώρες περίπου
Εξοπλισμός: Στην δραστηριότητα του ραφτινγκ συμπεριλαμβάνονται: μεταφορά με τα λεωφορεία της εταιρίας μας – βάρκες ραφτινγκ,στολές, παπούτσια neoprene, κράνη σωσίβια ραφτινγκ,
κουπιά ,αδιάβροχα και γάντια neoprene ραφτινγκ( σε περιόδους
χειμώνα) ,αποδυτήρια, φωτογραφίες σε cd, video με κάμερα
GoPro για extreme sports (προϋπόθεση usb 8 GB μαζί σας )
ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδανικές διαδρομές
ραφτινγκ και καγιάκ στην συγκεκριμένη διαδρομή όλες τις εποχές του χρόνου.

Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας:
40€ κατά άτομο με τη μεταφορά
Περιλαμβάνονται: Οργανωμένη βάση rafting (αποδυτήρια,
WC, ντουζ, WiFi)• Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση της δραστηριότητας•Πιστοποιημένους οδηγούς ποταμού από την Διεθνή Ομοσπονδία Rafting (IRF)•Η απαραίτητη
μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας•Ασφάλεια
αστικής ευθύνης•Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ;
• Δεύτερο ζευγάρι παπούτσια που θα βραχούν • Μαγιό &
πετσέτα.
Σημείωση: Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει θέση σε
κρατήσεις τελευταίας στιγμής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ
ΣΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΪΔΟΜΆΤΗ
Διάρκεια: 3 ώρες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση Από 7 ετών και άνω (απαραίτητη η συνοδεία γονέων)
Minimum συμμετοχή 4 άτομα
Πρόκειται για μια εύκολη πεζοπορία, η οποία πραγματοποιείται στην
καρδιά του εθνικού δρυμού Βίκου-Αώου, σε μονοπάτι δίπλα στον ποταμό Βοϊδομάτη. Μαγευτικό φαράγγι, σπάνιας ομορφιάς, που ξεκινά
από την δυτική έξοδο της χαράδρας του Βίκου στην γέφυρα Αρίστης
– Παπίγκου και φτάνει ως το πέτρινο γεφύρι της Κλειδωνιάς. Κατά τη
διάρκεια της πεζοπορίας θα περπατήσουμε ανάμεσα σε υπεραιωνόβια πλατάνια, σκλήθρα και άλλα δέντρα που συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Το μονοπάτι είναι καλοχαραγμένο και βατό ενώ κινείται
παράλληλα με την όχθη του ποταμού, προσφέροντας εντυπωσιακές
εικόνες του Βοϊδομάτη, ο οποίος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς όσων αγαπούν τα σπορ του καγιάκ
και του rafting
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας : 30€ κατά άτομο
Περιλαμβάνονται:Οργανωμένη βάση rafting (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi)
Επαγγελματία συνοδό της Trekking Hellas,Απαραίτητη τοπική μεταφορά για
την υλοποίηση της δραστηριότητας,Πικ νικ σνακ (φρούτα εποχής, μπάρα
ενέργειας),Πεζοπορικά μπατόν (κατόπιν συνεννόησης),Σακίδιο πλάτης ανά 4
άτομα,Αδιάβροχο (τύπου πόντσο) ΦΠΑ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ; Άνετα αθλητικά ρούχα • Πεζοπορικό παπούτσι ή
μποτάκι (όχι αθλητικά) • Παγούρι με νερό• Καπέλο ή σκούφο• Αντιηλιακό•
Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΙΠΠΑΣΊΑ
ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΑΛΕΞΊΠΤΩΤΟ
ΠΛΑΓΙΆΣ ΣΤΑ ΙΩΆΝΝΙΝΑ
Για όσους αναζητούν την περιπέτεια το αλεξίπτωτο πλάγιας (parapente) είναι μια ασφαλής δραστηριότητα η οποία θα τους μείνει αξέχαστη. Ελευθερία, μαγευτικές εικόνες, χαλάρωση, χαμόγελα ,
χαρά…αυτό είναι η πτήση! Θέλεις να δεις τη γραφική πόλη των Ιωαννίνων με μία άλλη ματιά; Έλα
λοιπόν, για μία βόλτα στον αέρα, τόσο διαφορετική και αντίκρισε όλη την ομορφιά της πόλης! Το
νησάκι, τα καραβάκια, η λίμνη Παμβώτιδα, το κάστρο και όλη η πόλη σε μαγεύουν όταν τα βλέπεις
από ψηλά. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις! Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα και πετάς. Η απογείωση
πραγματοποιείται από το χωριό Λιγκιάδες, το οποίο απέχει λίγα λεπτά από την πόλη. Το χωριό επίσης
βρίσκεται στο βουνό Μιτσικέλι το οποίο υψώνεται πάνω από τη λίμνη των Ιωαννίνων. Απόλαυσε μία
πτήση με εικόνες τόσο της πόλης όσο και των φυσικών τοπίων. Πόλη και βουνό μαζί, πέταξε και εσυ!
Πόσο διαρκεί η πτήση; Αυτό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες της μέρας, μια πτήση μπορεί να διαρκέσει
από 10 έως 20 λεπτά.
Χρειάζεται εμπειρία; Δε χρειάζεται καθόλου εμπειρία, ο πιλότος σας θα αναλάβει την πλοήγηση από την
απογείωση μέχρι την προσγείωση χωρίς εσείς να πρέπει να κάνετε κάτι.
Τι πρέπει να φοράω ; Κλειστό παπούτσι τύπου ορειβατικό,
ή αθλητικό, καθώς επίσης ζεστά και άνετα ρούχα.
Πώς γίνεται; Στο χώρο της απογείωσης ο πιλότος θα
σας φορέσει το κράνος και το κάθισμα, θα σας κάνει
μια μικρή ενημέρωση για το τι θα πρέπει να κάνετε κατά
την απογείωση. Εν συνεχεία θα σας προσδέσει μαζί του,
την κατάλληλη στιγμή θα σηκώσει την πτέρυγα, θα σας
πει να τρέξετε για λίγα μέτρα μαζί του. Αφού το κάνετε
θα είστε ήδη στον αέρα και θα απολαμβάνετε την πτήση
σας.
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας:
75-100€ κατά άτομο (ανάλογα τη διάρκεια)
Περιλαμβάνονται: Οργανωμένη βάση. Έμπειρος πιλότος για
τη πλοήγηση. Ο απαραίτητος εξοπλισμός ( κράνος κ.λ.π. )
Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.Δωρεάν φωτογραφίες
και βίντεο.

Η τουριστική ιππασία στα Ζαγόρια, μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλους, είναι ο
καλύτερος τρόπος να φέρουμε τον επισκέπτη
κοντά στη φύση, και συγκεκριμένα στον βοϊδομάτη ποταμό στα όρια του εθνικού πάρκου
Βίκου Αώου. Τα άλογά είναι φιλικά, όπως και
οι συνεργάτες μας, θα σας δώσουν τις πρώτες
και βασικές αρχές ιππασίας και θα σας συνοδεύσουν στη βόλτα σας, στο μαγευτικό πλατανόδασος του βοϊδομάτη ποταμού και την
παλιά πέτρινη γέφυρα της Κλειδωνιάς. Με την
ιππασία στα Ζαγοροχώρια, θα συμπληρώσετε
τις εμπειρίες σας από την περιοχή και εμείς
με τις φωτογραφίες, θα φροντίσουμε για τις αναμνήσεις σας. Τα άλογα είναι όλα εκπαιδευμένα και μαθημένα με τον κόσμο, ψάχνοντας για χάδια και αγάπη όπου είναι δυνατόν.
Διαδρομή: Οι διαδρομές συμπεριλαμβάνουν εύκολες και άνετες πορείες για αρχάριους αλλά και για
γνώστες της ιππασίας, σε σημεία κοντά στο χωριό Πάπιγκο. Διαδρομές που απαιτούν μια προηγούμενη εμπειρία ιππασίας επίσης υπάρχουν, με διάρκεια από μια ώρα έως και ολόκληρη μέρα. Μελλοντικά προβλέπονται και οργανωμένες βόλτες με διανυκτέρευση στο βουνό για τους πιο τολμηρούς.
Οι διαδρoμές ιππασίας είναι οι ακόλουθες: • Η «μικρή» μας βόλτα, ιδανική για την οικογένεια και
τους μικρούς μας φίλους, δίπλα στον Βοϊδομάτη ποταμό μέχρι την Γέφυρα της Κλειδωνιάς για τις
αναμνηστικές φωτογραφίες και επιστροφή. Διαρκεί περίπου 50 λεπτά. • Η «μεγάλη» μας βόλτα μας
ταξιδεύει μέσα στο πλατανόδασος δίπλα στον Βοϊδομάτη ποταμό σε μια διαδρομή που με τα άλογα
μας θα διασχίσετε το ποτάμι ως την απέναντι όχθη και θα επιστρέψετε πάλι πίσω. Διαρκεί περίπου
1 ώρα και 10 λεπτά.
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας: α) Μικρή βόλτα 25€ με τη μεταφορά β) μεγάλη βόλτα 30€ με τη
μεταφορά Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση • Έμπειρους αναβάτες – οδηγούς • Άλογα ήρεμα και
φιλικά, έμπειρα σε ιππασία • Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας•Ασφάλεια αστικής ευθύνης•Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο

Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Διατροφή

Vip Group 8-15 άτομα

Παιδί 2-14

Group 25-40 άτομα

Παιδί 2-14

Dioni 2*

11, 18, 25/09

πρωινό

155 €

129 €

89 €

79€

Palladion 3*
Du Lac 5*

02, 09, 16, 24, 30/10
06, 13, 20, 27/11

πρωινό
πρωινό

175 €
215 €

145 €
145 €

119 €
165€

99€
99€

Ξενώνες στο Πάπιγκο

04, 11/12

πρωινό

159 €

129 €

135 €

79€

Παρατηρήσεις
Τα Vip group αποτελούνται
από μικρές παρέες ή εταιρείες
που θέλουν τα ταξιδέψουν
prive.Τα κανονικά group
πραγματοποιούνται με ελάχιστη
συμμετοχή 25 ατόμων
3
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟ

Απόλαυσε
ομορφιά
και περιπέτεια
στους
δρόμους του
κρασιού!

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
& SPORTS

1η μέρα: Θεσσαλονίκη – Καστοριά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 17:00 και άμεση αναχώρηση για
τη Καστοριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το βράδυ
σας προτείνουμε βόλτα στη παραλία της λίμνης
2η μέρα: Καστοριά – Νυμφαίο ή sport δραστηριότητες στη Καστοριά
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο μοναδικό Νυμφαίο που θεωρείτε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης . Η αμφιθεατρική δομή
του Νυμφαίου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν
κάθε γωνιά του χωριού καθώς και τα πανέμορφα τοπία του όπως η
λίμνη Βεγορίτιδα. Το σημείο Λινούρια στην είσοδο του οικισμού προσφέρει φανταστική θέα σε ολόκληρη την πεδιάδα της Πτολεμαΐδας και
των λιγνιτικών εργοστασίων της. Στη συνέχεια επίσκεψη στον Αρκτούρο Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια οικολογική οργάνωση που επικεντρώνει
τις προσπάθειές της στην προστασία της καφέ αρκούδας. Η οργάνωση
φροντίζει αρκούδες και λύκους που θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για
να επιβιώσουν στην άγρια φύση και αναλαμβάνει επίσης τη διάσωση
αρκούδων που κρατούνταν αιχμάλωτες σε απάνθρωπες συνθήκες. Τα
ζώα φροντίζονται ώσπου να είναι υγιή και μέχρι να γίνουν ικανά να
επιστρέψουν στην άγρια φύση φροντίζονται σε ένα ορεινό καταφύγιο,
ένα κλειστό τμήμα δασικής γης, μόλις 1,5 χλμ. από το Νυμφαίο. Αργά
το μεσημέρι επιστροφή στη Καστοριά. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν σε sport δραστηριότητες στη Καστοριά ( canoying , ποδηλασία , πεζοπορία κ.λ.π. ) Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες .
3η μέρα : Καστοριά – Οινογνωσία – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη . Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Αμύνταιο για να επισκεφτούμε προαιρετικά το
κτήμα ΑΛΦΑ . Το Κτήμα ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1997 και βρίσκεται στην
τοποθεσία Αμπέλια, στην καρδιά του Αμυνταίου, μόλις 25 λεπτά με
το αυτοκίνητο από το Νυμφαίο. Ένας ιδιόκτητος αμπελώνας 750.000
m² αφιερωμένος στην παραγωγή κρασιού, καθώς και επαγγελματική
τεχνογνωσία και εμπειρία σε συνδυασμό με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας διεθνών προτύπων, καθιστούν το Κτήμα
ΑΛΦΑ ένα από τα πιο σημαντικά οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε
την ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής , εμφιάλωσης και αποθήκευσης και θα γευτούμε 3 ποτήρια κρασί ( τιμή 5€ ) από διαφορετικές
ποικιλίες ώστε να έχουμε μια γνώση των ποικιλιών που προσφέρει η
εταιρεία . Στη συνέχεια επίσκεψη εξ ιδίων σε παραδοσιακό εστιατόριο
με τοπικές γεύσεις και αμέσως μετά αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη
Στις τιμές περιλαμβάνονται :Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη στη Καστοριά • Τη μεταφορά – επίσκεψη στο Οινοποιείο ΑΛΦΑ •
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δείπνο εάν το επιλέξετε • Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται : Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο , ο οποίος
καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο .• Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες , κρουαζιέρες ,
είσοδοι σε μουσεία και οινοποιεία και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΊΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΚΤΟΎΡΟ
(Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας) Ενήλικας 15€ . Παιδί 2-12 10€ .
Είσοδος στον Αρκτούρο 6€ για τους ενήλικες και 4€ για τα παιδιά 04-12 ετών .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΕ CANOE-KAYAK ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Διαδρομή: Διάρκεια διαδρομής Canoe-Kayak 45΄
Συνολικά 1 ώρα περίπου
Εξοπλισμός: Στην δραστηριότητα του camoe-Kayak συμπεριλαμβάνονται: μεταφορά με τα λεωφορεία της εταιρίας μας – βάρκες-κουπιά, κράνη, σωσίβια, αποδυτήρια.
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας: 25€ κατά άτομο
(μεταφορά και συμμετοχή )
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi)
Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση της δραστηριότητας
Πιστοποιημένους οδηγούς ποταμού
Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ;
• Δεύτερο ζευγάρι παπούτσια εάν βραχούν
Σημείωση: Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει θέση σε
κρατήσεις τελευταίας στιγμής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΣΊΑ ΔΊΠΛΑ ΣΤΗ
ΛΊΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Διαδρομή : Στα βόρεια και βορειοδυτικά της λίμνης
απλώνονται τμήματα ενός από τα λιγοστά παραλίμνια δάση που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Από
μακριά, προσφέρεται ένα θέαμα μοναδικό, αλλά
εάν το επισκεφτεί με ποδήλατο θα νιώσει το μεγαλείο του. Πελώρια πλατάνια, σκλήθρα, ιτιές, λεύκες
και, ανάμεσά τους, διάφορα μικρότερα και αναρριχώμενα φυτά δημιουργούν την αίσθηση παρθένας
φύσης. Η ποδηλασία στο παραλίμνιο δάσος της
Καστοριάς αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τους
λάτρεις της φύσης.
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας : 20€ κατά
άτομο (μεταφορά και συμμετοχή)
Ελάχιστη συμμετοχή 4 άτομα
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση • Έμπειρος ποδηλάτης συνοδός • Ο απαραίτητη εξοπλισμός (ποδήλατο / κράνος κ.λ.π. ). για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δωρεάν φωτογραφίες
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ελάχιστη ηλικία 8 ετών, Ψυχική και
σωματική υγεία
Απαραίτητος εξοπλισμός μαζί σας :
• Ανάλογη ένδυμα ( άνετα για ποδηλασία )
ανάλογη του καιρού
• Παπούτσια κατάλληλα για ποδηλασία
• Μία δεύτερη αλλαξιά σε περίπτωση που ιδρώσετε
• Παγούρι ή μπουκάλι με νερό
• Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ
ΜΕ ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΒΟΥΝΟΎ
ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
Διάρκεια πεζοπορίας: 2 ώρες καθαρές – 3,5 μικτές
Συνολική απόσταση : 2,5 χιλιόμετρα
Διαδρομή: Η συνάντησή μας είναι στη νότια πλευρά της πόλης,
στην οδό Μαυριωτίσσης σε μία μικρή παραλίμνια πλατεία με θέα
την πόλη. Από εκεί θα ακολουθήσουμε ένα αρκετά ανηφορικό
μονοπάτι που μας οδηγεί στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής το
οποίο βρίσκεται χτισμένο και γαντζωμένο στα βράχια του βουνού
και διαθέτει μία απίστευτη θέα την οποία θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε πριν συνεχίσουμε την πορεία μας για το ψηλότερο σημείο της πεζοπορίας μας, την κορυφή του εσωτερικού
βουνού της πόλης, η οποία βρίσκεται πάνω από το κέντρο της λίμνης αφού πρόκειται για μία χερσόνησο. Εκεί θα ξεκουραστούμε
από την ανάβασή μας και θα ακούσουμε από τον συνοδό βουνού ,
πολλά και ενδιαφέροντα λόγια σχετικά με την Καστοριά, τη λίμνη
της, τη χλωρίδα, την πανίδα, την ιστορία της, τις παραδόσεις της
και ότι άλλο θέλετε να ρωτήσετε ίσως. Για την κατάβασή μας θα
επιλέξουμε το μονοπάτι που θα μας μας οδηγήσει στον Προφήτη
Ηλία.Πρόκειται για ακόμη ένα χαρακτηριστικό σημείο με εξαιρετική θέα. Θα βγάλουμε φωτογραφίες πάνω από την παλιά καστοριανή συνοικία του «απόζαρι» εντοπίζοντας και κάποια αρχοντικά
της παλιάς Καστοριάς να στέκουν ακόμα όρθια παλεύοντας με τον

Ξενοδοχείο

πανδαμάτορα χρόνο. Θα περάσουμε δίπλα από τα ελαφάκια που
φιλοξενούνται σε συγκεκριμένη πλαγιά του βουνού και αν είμαστε τυχεροί θα τα συναντήσουμε και που ξέρετε...??? αν μας συμπαθήσουν και μας εμπιστευτούν, ίσως δεχτούν να φάνε από το
χέρι μας!!! Κατηφορίζουμε μέσα από το βουνό , θαυμάζοντας για
λίγο ακόμα την υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά, βγάζοντας
και τις τελευταίες μας φωτογραφίες, καταλήγουμε στο επίπεδο
της λίμνης όπου ολοκληρώνεται η πεζοπορία.
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας : 20€ κατά άτομο ( μεταφορά
και συμμετοχή )
Ελάχιστη συμμετοχή 6 άτομα
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi)
• Πιστοποιημένους οδηγούς 8 Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν
φωτογραφίες και βίντεο
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση • Έμπειρος συνοδός βουνού •
Ο απαραίτητη εξοπλισμός (μπατόν, γκέτες, αδιάβροχα). για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν
φωτογραφίες

Αναχωρήσεις

Διατροφή

Vip Group 6-15 άτομα

Παιδί 2-14

Group 25-40 άτομα

Παιδί 2-14

11, 18, 25/09
06, 13, 20, 27/11

πρωινό
πρωινό
πρωινό
πρωινό

129 €
159 €
169 €
189 €

109 €
119 €
139 €
149 €

85 €
105 €
109€
129 €

69€
75€
89€
95€

04, 11/12

πρωινό

189 €

149 €

129 €

95€

Anastasiou 2*
Chloe 3*
Calma 4*
Orologopoulos Mansion 4*

02, 09, 16, 24, 30/10

Esperos Palace & Spa 5*

Παρατηρήσεις
Τα Vip group αποτελούνται από μικρές
παρέες ή εταιρείες που θέλουν τα
ταξιδέψουν prive Τα κανονικά group
πραγματοποιούνται με ελάχιστη
συμμετοχή 20 ατόμων
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Η Μ Ε Ρ Ε Σ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ

Δες
τα Μετέωρα
αλλιώς!

WINE TASTING
& SPORTS

1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Καλαμπάκα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 17:00 και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Καλαμπάκα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
. Χρόνος ελεύθερος για περπάτημα στη πόλη .
2η μέρα : Καλαμπάκα–Μετέωρα–Οινοποιείο Λούδα–Ράντζο
Casa Di Calo & Sport δραστηριότητες
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για να επισκεφτούμε ένα από
τα μοναστήρια των Μετεώρων . Στη συνέχεια προαιρετική επίσκεψη
στο Οινοποιείο Λούδα . Ένας ιδιόκτητος αμπελώνας αφιερωμένος
στην παραγωγή κρασιού, καθώς και επαγγελματική τεχνογνωσία και
εμπειρία σε συνδυασμό με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
καλλιέργειας διεθνών προτύπων, καθιστούν το Κτήμα ΛΟΥΔΑ ένα
από τα πιο σημαντικά οινοποιεία στην Ελλάδα. Θα κάνουμε την ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής , εμφιάλωσης και αποθήκευσης και θα γευτούμε 3 ποτήρια κρασί ( τιμή 7€ ) από διαφορετικές
ποικιλίες ώστε να έχουμε μια γνώση των ποικιλιών που προσφέρει
η εταιρεία και στη επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Νωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσουμε προαιρετικά για να επισκεφτούμε το Σαλέ
Casa Di Calo . Στο χώρο υπάρχει καφέ και εστιατόριο . Επίσης όσοι
επιθυμούν θα δοκιμάσουν ιππασία για 30 λεπτά η για μια ώρα . Όσοι
συμμετέχουν στις υπόλοιπες sport δραστηριότητες ( πεζοπορία,
Scrable (Ανάβαση) βράχων flying fox ) θα αναχωρήσουν το πρωί για
την οργανωμένη βάση της Trecking Hellas και θα επιστρέψουν το
μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας .
3η μέρα : Καλαμπάκα – Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος χρόνος στη Καλαμπάκα , γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις εξ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Θεσσαλονίκη
Στις τιμές περιλαμβάνονται : Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη στη Καλαμπάκα • Τη μεταφορά – επίσκεψη στο Casa Di Calo •
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας
Δείπνο εάν το επιλέξετε • Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται : Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο , ο οποίος
καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο . • Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες , κρουαζιέρες ,
είσοδοι σε μουσεία και οινοποιεία και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΕΏΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΛΟΎΔΑ
Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας Ενήλικας 15€ .
Παιδί 2-12 10€ .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΑΝΆΒΑΣΗ
SCRABLE ΣΤΗΝ ΑΓΙΆ

Διαδρομή: Μην χάσετε αυτή την μοναδική περιπέτεια που θα σας
οδηγήσει σε έναν από τους ψηλότερους βράχους των Μετεώρων. Η
ανάβαση στο βράχο της Αγιάς είναι μια εμπειρία που κόβει την ανάσα. Ασφαλής πεζοπορία με χρήση εξοπλισμού κατά μήκος του αρχαίου
μονοπατιού που χαράχτηκε στην άκρη των βράχων, με εκπληκτική θέα
στα Μετέωρα και την Καλαμπάκα! Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε
χρησιμοποιήθηκε στο Μεσαίωνα από τους μοναχούς που ζούσαν στο
ερειπωμένο μοναστήρι των μικρών Δώδεκα Αποστόλων. Ο βράχος της
Αγιάς ήταν μέρος της αρχαίας οχύρωσης της πόλης πριν από χιλιάδες
χρόνια.
Διάρκεια: 3 ώρες
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας :
40€ κατά άτομο ( μεταφορά και συμμετοχή )
Minimum συμμετοχής: 4 άτομα
Περιλαμβάνονται: Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi) • Όλο
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Επαγγελματίες συνοδοί Trekking Hellas • Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν φωτογραφίες
και βίντεο
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ελάχιστη ηλικία 8 ετών, Ψυχική και σωματική υγεία
Σημείωση : Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει θέση σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ROCK CLIMBING
METORA / ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΈΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ METEORA
HIKING TOUR / ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ

Η ιδανική δραστηριότητα για να θαυμάσετε όλη τη φυσική και ιστορική ομορφιά των Μετεώρων.
Μία εύκολη αλλά εντυπωσιακή διαδρομή ιδανική για όλη την οικογένεια.
Η πεζοπορία ξεκινά από την πλατεία Καστρακίου και μετά από λίγο μπαίνουμε στο μονοπάτι
που ξεκινάει από τους πρόποδες των βράχων. Περνάμε κάτω από την ερειπωμένη μονή Παντοκράτορος, στη βόρεια πλευρά του βράχου Ντούπιανη. Η διαδρομή μας βάζει στην καρδιά του
καταπράσινου δάσους και φτάνει στο εγκαταλελειμμένο και αναστηλωμένο Μοναστήρι της Υπαπαντής όπως και στο άγαλμα του αγωνιστή της επανάστασης Παπαθύμιου Βλαχάβα. Από εκεί, το
μονοπάτι μας οδηγεί στην κορυφή των βράχων έως ότου φτάσουμε τα εντυπωσιακά μοναστήρια
“Μεγάλο Μετέωρο” και “Βαρλαάμ” όπου θα κάνουμε στάση για να επισκεπτούμε ένα απο αυτά
. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε έως το Καστράκι περνώντας από τη σπηλιά του Αγίου Γεωργίου
του Μανδηλά όπου κάθε χρόνο αναρριχητές σκαρφαλώνουν για να κρεμάσουν τα μαντήλια τους.
Διάρκεια :5 ώρες
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας: 20€ κατά άτομο (μεταφορά και συμμετοχή)
Ελάχιστη συμμετοχή 6 άτομα
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi) • Πιστοποιημένους οδηγούς
Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο

Διαδρομή: Ζήστε την αδρεναλίνη σε μία από τις πιο δημοφιλείς αναρριχητικές διαδρομές του κόσμου.Μετά από ένα σύντομο μάθημα στην τεχνική της αναρρίχησης
από τους επαγγελματίες αναρριχητές της Trekking Hellas, στο αναρριχητικό πεδίο
του βράχου Ντούπιανη των Μετεώρων, η δράση ξεκινά. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή διαδρομή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ιδανική και για αρχάριους αναρριχητές.
Η θέα που θα απολαύσουμε από την κορυφή του βράχου είναι μοναδική. Οι συνοδοί
σας ασφαλίζουν με εξειδικευμένο αναρριχητικό εξοπλισμό κάνοντας τη διαδρομή
σας απόλυτα ακίνδυνη.
Διάρκεια : 2 ώρες
Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας : 35€ κατά άτομο ( μεταφορά και συμμετοχή )
Ελάχιστη συμμετοχή 4 άτομα
Περιλαμβάνονται : Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi) • Πιστοποιημένους
οδηγούς • Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αναρρίχησης • Ασφάλεια αστικής ευθύνης •
Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΜΑΖΊ ΣΑΣ :
• Παγούρι ή μπουκάλι με νερό
• Αθλητική ενδυμασία ανάλογη του καιρού

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΜΑΖΊ ΣΑΣ : •Αδιάβροχο μπουφάν •Άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα
για περπάτημα •Αντηλιακό, γυαλιά ηλίου •Καπέλο ή σκούφο •Μία δεύτερη αλλαξιά σε περίπτωση που
ιδρώσετε •Μπατόν (προαιρετικά) •Παγούρι ή μπουκάλι με νερό •Σακίδιο πλάτης
•Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ελάχιστη ηλικία 8 ετών, Ψυχική και σωματική υγεία

Ξενοδοχείο
Rex 3*
Kaikis 3*
Famissi 4*
Orfeas 3*

Αναχωρήσεις
11, 18, 25/09
02, 09, 16, 24, 30/10
06, 13, 20, 27/11
04, 11/12

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ελάχιστη ηλικία 8 ετών, Ψυχική και σωματική υγεία

Διατροφή
πρωινό
πρωινό
πρωινό

Vip Group 6-15 άτομα
125 €
129 €
139 €

Παιδί 2-14
105 €
109 €
119 €

Group 25-40 άτομα
85 €
89 €
99€

Παιδί 2-14
75€
79€
89€

πρωινό

145 €

125 €

105 €

95€

Παρατηρήσεις
Τα Vip group αποτελούνται από μικρές
παρέες ή εταιρείες που θέλουν τα
ταξιδέψουν prive Τα κανονικά group
πραγματοποιούνται με ελάχιστη
συμμετοχή 20 ατόμων
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Η Μ Ε Ρ Ε Σ

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Γνώρισε τη
Μικρή Ελβετία
της Ελλάδας!

& SPORTS

1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 17:00 και στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τρίκαλα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
2η μέρα : Τρίκαλα – Λίμνη Πλαστήρα – Ελάτη – Περτούλι ή sport
δραστηριότητες
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα . Η
περιοχή αποτελεί προορισμό τεσσάρων εποχών: Χειμώνας, Άνοιξη,
Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, το τοπίο αλλάζει μαζί με τις θερμοκρασίες
και τα καιρικά φαινόμενα. . Άλλα χρώματα, άλλες μυρωδιές, άλλες
εμπειρίες. Εκεί θα μείνουν όσοι θα συμμετέχουν στις sport δραστηριότητες Εκτός από τις παραλίες , θα επισκεφθείτε το φράγμα και το
παρατηρητήριο της λίμνης. Πρόκειται για ένα ξύλινο κιόσκι με θέα
360ο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα θέρετρα της
Πίνδου. Πρώτη στάση στη Πύλη, στη Βυζαντινή εκκλησία του 12ου
αιώνα Πόρτα Παναγιά με την εικόνα της Παναγίας «Δεξιοκρατούσα».
Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για το λιθόχτιστο γεφύρι της Πόρτας
που κτίστηκε το 1514 από το Μητροπολίτη Βησαρρίωνα, το δεύτερο
σε μέγεθος μονότοξο γεφύρι της Θεσσαλίας. Στη συνέχεια ανηφορίζοντας θα σταματήσουμε στο Περτούλι και την Ελάτη δύο από τα πιο
γραφικά χωριά της Πίνδου, πνιγμένα στα έλατα, όπου θα κάνουμε
στάση για να θαυμάσουμε τα πετρόχτιστα σπίτια και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε το φυσικό τοπίο . Επιστροφή στα
Τρίκαλα νωρίς το απόγευμα . Το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση
στη πόλη των Τρικάλων .
3η μέρα : Τρίκαλα - Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος χρόνος στα Τρίκαλα γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο με
τοπικές γεύσεις εξ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη
Στις τιμές περιλαμβάνονται : Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη
στα Τρίκαλα • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας •Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δείπνο εάν το επιλέξετε
• Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται : Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο ,
ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο .
Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες , κρουαζιέρες , είσοδοι σε μουσεία και οινοποιεία και ότι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
8

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΕ ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ – ΕΛΆΤΗ - ΠΕΡΤΟΎΛΙ
Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας . Ενήλικας 15€ . Παιδί 2-12 5€ .
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΠΑΚΈΤΟ 3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΈΣ :

· CANOE- KAYAK ή ΥΔΡΟΠΟΔΉΛΑΤΑ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ
· ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ ή ΠΟΔΗΛΑΣΊΑ ΜΕ MOUNTAIN BIKES
· ΣΚΟΠΟΒΟΛΉ ΜΕ ΌΠΛΑ PAINBALL
CANOE-KAYAK

Πληροφορίες-Διαδρομή-εξοπλισμός
Μία μοναδική εμπειρία για τους εραστές του κουπιού είναι η βόλτα στη Λίμνη Πλαστήρα, με κανό – καγιάκ, πιρόγα και SUP (Stand Up Paddleboard). Σας δίνεται
αυτή τη δυνατότητα, παρέχοντάς σας τα μέσα και την ασφάλεια για να κάνετε μια
αξέχαστη βόλτα στα γαλαζοπράσινα νερά της Λίμνης Πλαστήρα, ή μία ημερήσια εκδρομή στους μαγευτικούς κόλπους και τα νησάκια της, ακόμα και να φτάσετε μέχρι
το φράγμα. Εκτός από τον άριστο εξοπλισμό μας, σας παρέχουμε τζάκετ- σωσίβια,
οδηγίες αλλά και υποστήριξη με το σωστικό σκάφος μας. Η διάσημη λίμνη προσφέρεται για ήσυχες διαδρομές με διθέσια ασφαλή σκάφη, ανοιχτά από την πάνω
πλευρά. Το ταξίδι μας περιλαμβάνει επίσκεψη στα νησάκια και φιόρδ της λίμνης
καθώς και παιχνίδι ανάμεσα στα δέντρα της όχθης που είναι βυθισμένα στο νερό.
Μέσα από τη λίμνη η θέα στα θεσσαλικά Άγραφα είναι μαγευτική!
ΥΔΡΟΠΟΔΉΛΑΤΟ
Στη λίμνη Πλαστήρα όλες οι εποχές του χρόνου είναι μαγικές! Το υδροποδήλατο
επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει τις ομορφιές της λίμνης, όλες τις εποχές
του χρόνου, ακόμα και με χιόνι. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες και μπορείτε
να απολαύσετε από μια μικρή βόλτα έως μια ημερήσια εκδρομή, ευχάριστα και
προπαντός με ασφάλεια.
Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του υδροποδηλάτου σας δίνει την ευκαιρία να χαρείτε
τη βόλτα σας, χωρίς να χρειάζεστε κάποια ειδική ένδυση και φυσικά, χωρίς καν
να βραχείτε! Περιηγηθείτε μόνοι, με την παρέα σας ή με συνοδό, στα όμορφα και
καθαρά νερά της λίμνης Πλαστήρα. Το υδροποδήλατο διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
που σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μαζί σας τον καφέ σας, το κολατσιό σας, το
κινητό ή τη φωτογραφική σας μηχανή, για να απαθανατίσετε μοναδικά τοπία της
λίμνης, από άλλη οπτική γωνία. Φοράμε πάντα το παρεχόμενο σωσίβιο σε όλη τη
διάρκεια της βόλτας σας και σε καμία περίπτωση δεν το βγάζετε.

ΠΟΔΗΛΑΣΊΑ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΉ
ΜΕ ΌΠΛΑ PAINTBALL

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ενοικίασης ποδηλάτων, σας προσφέρουμε
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, ή μέσα από μια απλή βόλτα στους
παραλίμνιους δρόμους της λίμνης Πλαστήρα είτε συμμετέχοντας σε ημερήσιες οργανωμένες εκδρομές, στις δασικές περιοχές γύρω από αυτή.
Στο κέντρο μας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μία μεγάλη ποικιλία
ποδηλάτων - mountain bikes ή trekking bikes - ειδικά κατασκευασμένα για χρήση
εντός ή εκτός δρόμου, με κατάλληλες προδιαγραφές, που ταιριάζουν στα μέτρα
σας, στις ανάγκες σας και στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε
αντρικά, γυναικεία και παιδικά (το λιγότερο 24΄΄) ποδήλατα, όπως και σε διάφορα
μεγέθη (S-M-L-XL), ανάλογα το ύψος σας.

Σε έναν ειδυλλιακό και καταπράσινο χώρο δίπλα
στη λίμνη, κάθε επισκέπτης, από 8 χρονών και
πάνω, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το
άθλημα της σκοποβολής. Ελάτε με την οικογένειά
σας ή την παρέα σας, να δοκιμάσετε σκοποβολή,
να κάνετε μάθημα, να συναγωνιστείτε με τους φίλους σας ή να κάνετε το προσωπικό σας ρεκόρ, με
επαγγελματικά όπλα paintball, πλήρη εξοπλισμό
και απόλυτη ασφάλεια! Κάθε συμμετέχων θα έχει
10 βολές .

Τιμή συμμετοχής για όλες τις δραστηριότητες: 35€ κατά άτομο (μεταφορά & συμμετοχή )
Διάρκεια : 4 περίπου ώρες
Minimum συμμετοχής: 4 άτομα
Περιλαμβάνονται:Οργανωμένη βάση • Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων • Επαγγελματίες οδηγοί Kayak / ποδηλασίας και περιπάτου • Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο

ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ

στην Λίμνη Πλαστήρα και στην ευρύτερη περιοχή της, θα βρείτε μοναδικής ομορφιάς διαδρομές
πεζοπορίας, μέσα σε δάση με έλατα, βελανιδιές
και καστανιές, προσιτές για όλη την οικογένεια
και όλες τις ηλικίες. Υπέροχοι δασικοί δρόμοι σας
οδηγούν σε εκκλησάκια και ιστορικά μοναστήρια,
παραδοσιακούς νερόμυλους και ντριστέλες (νεροτριβές), ενώ μαγευτικά μονοπάτια σε παρατηρητήρια και μυστικές σπηλιές, γνωρίζοντας συγχρόνως τα ζώα και τα φυτά του τόπου! Εμείς θα σας
δώσουμε πληροφορίες για αρκετές διαδρομές, τις
οποίες μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε με τη
συνοδεία έμπειρων οδηγών .

Ξενοδοχείο
Dina 3*
Padelidakis 3*
Gallery Art 4*
Οδυσσέας - Λίμνη
Πλαστήρα

Αναχωρήσεις
11, 18, 25/09
02, 09, 16, 24, 30/10
06, 13, 20, 27/11
04, 11/12

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ελάχιστη ηλικία 8 ετών, Ψυχική και σωματική υγεία
Σημείωση : Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει θέση σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Διατροφή
πρωινό
πρωινό
πρωινό

Vip Group 6-15 άτομα
135 €
149 €
169 €

Παιδί 2-14
115 €
125 €
139 €

Group 25-40 άτομα
99 €
115 €
129€

Παιδί 2-14
79€
85€
99€

πρωινό

149 €

129 €

115 €

95€

Παρατηρήσεις
Τα Vip group αποτελούνται από
μικρές παρέες ή εταιρείες που
θέλουν τα ταξιδέψουν prive
Τα κανονικά group
πραγματοποιούνται με ελάχιστη
συμμετοχή 20 ατόμων
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Η Μ Ε Ρ Ε Σ

ΞΑΝΘΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΣ

Ζήσε
το θαύμα
της φύσης
στη Θράκη!

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ - NICO LAZARIDI
WINERY & SPORT

1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Ξάνθη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:00 και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ξάνθη . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας το
μεσημέρι . Ελεύθεροι για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη
2η μέρα : Ξάνθη–Sports στο Νέστο – γευσιγνωσία στο Chateau
Lazaridi και sports στο Νέστο .
Πρωινό και αναχώρηση για Σταυρούπολη και Παρανέστι όπου όσοι
επιθυμούν θα συμμετέχουν στις sport δραστηριότητες . Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων θα επισκεφτούμε την Οινοποιία του Νίκου
Λαζαρίδη, που έδωσε άλλη διάσταση στον κόσμο του κρασιού, δείχνοντας τον δρόμο του συγκερασμού των αισθήσεων σε μια ολότητα
απόλαυσης. Μέσα στο οινοποιείο, δημιουργήθηκε η περίφημη πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», η οποία φιλοξενεί τα έργα όλων των σημαντικών καλλιτεχνών, που φιλοτέχνησαν τις ετικέτες των κρασιών
του Κτήματος. Αλλά και οι κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής επισκεπτών
του Château Lazaridi γέμισαν με έργα τέχνης: πίνακες και γλυπτά,
σε έναν αέναο διάλογο ανάμεσα στον οίνο, το πινέλο και τη σμίλη.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Ξάνθη. Το βράδυ σας προτείνουμε να
επισκεφτείτε τη πολύβουη παλιά πόλη με τα δεκάδες εστιατόρια και
καφέ μέσα σε ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό περιβάλλον ποπυ δεν θα
συναντήσετε αλλού.
Συμμετοχή στη ξενάγηση που πραγματοποιείται στους αμπελώνες δίπλα στο οινοποιείο Château Nico Lazaridi, στους
χώρους παραγωγής – εμφιάλωσης, στην κάβα και στην Πινακοθήκη Μαγικό Βουνό. Διάρκεια ξενάγησης: 1 ώρα Σάββατο:
10:00-14:00 - Κόστος ανά άτομο: 8€* (παιδιά κάτω των 18 ετών
είναι ΔΩΡΕΑΝ)
Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 5 διαφορετικών πακέτων ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ. Η δοκιμή των κρασιών
γίνεται με συνοδεία χειροποίητων προϊόντων φούρνου.
Το κόστος ανά άτομο διαφέρει ανάλογα με το πακέτο (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ξενάγησης).
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά έως 2 ώρες ανάλογα με το πακέτο
γευσιγνωσίας. Για αγορές εντός του οινοποιείου λαμβάνετε ειδικές εκπτώσεις: Έκπτωση 5€ για κάθε αγορά άνω των 30€,
Έκπτωση -20% για κάθε αγορά άνω των 100€
3η μέρα : Ξάνθη – Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος χρόνος στο παζάρι της πόλης, γεύμα σε παραδοσιακό
εστιατόριο με τοπική κουζίνα και στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Θεσσαλονίκη
Στις τιμές περιλαμβάνονται : Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη
τη Ξάνθη • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δείπνο εάν το επιλέξετε
• Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ Δεν περιλαμβάνονται :Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο ,
ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο .
Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες , κρουαζιέρες , είσοδοι σε μουσεία και οινοποιεία και ότι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΟ ΝΕΣΤΟ & ΟΙΝΟΓΝΩΣΊΑ
ΣΤΟ NICO LAZARIDI
WINERY
Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας
Ενήλικας 15€ . Παιδί 2-12 5€ .

ΠΑΚΈΤΟ SPORT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ:

Rafting /Τοξοβολία/ Αναρρίχηση τοίχους /flying fox Συνολική διάρκεια : 5-6 ώρες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ RAFTING
ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΌ ΝΈΣΤΟ
(2 ώρες περίπου)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΕ ΤΟΞΟΒΟΛΊΑ

12 βολές ( 30 λεπτά περίπου)

Περιλαμβάνονται:
Οργανωμένη βάση (αποδυτήρια, WC, ντουζ, WiFi) • Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
υλοποίηση της δραστηριότητας • Πιστοποιημένους οδηγούς ποταμού • Η απαραίτητη μετακίνηση για την υλοποίηση της δραστηριότητας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δωρεάν φωτογραφίες και βίντεο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗ ΤΟΊΧΟΥΣ
( 30 λεπτά περίπου )

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ελάχιστη ηλικία 8 ετών
Ψυχική και σωματική υγεία
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ;
• Δεύτερο ζευγάρι παπούτσια που θα βραχούν
• Μαγιό & πετσέτα.
Σημείωση : Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει θέση σε κρατήσεις
τελευταίας στιγμής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ FLYING FOX
ΕΝΑΈΡΙΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΌ ΜΕ ΧΡΉΣΗ ΕΙΔΙΚΟΎ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
(1 ώρα περίπου )

Τιμή συμμετοχής στο γραφείο μας :
30€ κατά άτομο ( μεταφορά και συμμετοχή )
Minimum συμμετοχής: 4 άτομα

Ξενοδοχείο
Natassa 3*
Ξανθίππειον 3*

Αναχωρήσεις
11, 18, 25/09
02, 09, 16, 24, 30/10

Διατροφή

Vip Group 6-15 άτομα

Παιδί 2-14

Group 25-40 άτομα

Παιδί 2-14

Παρατηρήσεις

πρωινό

119€

99 €

79 €

69€

πρωινό

139 €

99 €

99 €

85€

Τα Vip group αποτελούνται από μικρές
παρέες ή εταιρείες που θέλουν τα
ταξιδέψουν priveΤα κανονικά group πραγματοποιούνται
με ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων
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Η Μ Ε Ρ Ε Σ

ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ

Απόδρασε
στο βουνό των
Κενταύρων!

ΓΕΥΣΙΣΝΩΣΙΑ
& SPORTS

1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Βόλος – Πορταριά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 17:00 και στη συνέχεια άμεση
αναχώρηση για τo Βόλο και τη Πορταριά . Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας
2η μέρα : Πορταριά - Τρενάκι Μουτζούρης – Τσαγγαράδα – Χάνια – Μακρυνίτσα –Πορταριά- Γευσιγνωσία
Πρωινό και προαιρετικά αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια όπου
ξεκινάει το ταξίδι του «Ο Μουντζούρης» το ατμοκίνητο τραινάκι του
Πηλίου, σε μια διαδρομή που ξετυλίγει τις ομορφιές του Πηλίου και
της φύσης του. Θα επιβιβαστούμε ( εισιτήριο εξ ιδίων ) μέχρι τις Μηλιές που είναι και το τέρμα της διαδρομής . Θα έχετε την ευκαιρία
να περάσετε από πανέμορφα χωριά, γραφικά γεφύρια και κατάφυτες
πλαγιές και να αναβιώσετε στιγμές, όπως τότε που ο Μουντζούρης
ήταν ο συνδετικός κρίκος των χωριών με την πόλη του Βόλου . Θα
συνεχίσουμε για την Τσαγγαράδα . Στο πανέμορφο αυτό χωριό θα
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ιππασία ή μια περιπατητική ξενάγηση
( λεπτομέρειες παρακάτω ) ή να πιείτε καφέ σε κάποιο από τα γραφικά καφενεία του χωριού . Θα περάσουμε από τα γραφικά Χάνια για
να καταλήξουμε στη Πορταριά. Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες,
βρύσες με γάργαρα νερά, ο Ναός του Αγίου Νικολάου, συνθέτουν
την εικόνα αυτού του πανέμορφου τοπίου. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη Μακρινίτσα << το μπαλκόνι του Πηλίου >> ένα υπέροχο
χωριό χτισμένο στην πλαγιά του βουνού και πίνοντας τον καφέ μας
θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα στον Παγασητικό. Επιστροφή στη
Πορταριά. Σας προτείνουμε γεύμα εξ ιδίων σε εστιατόριο γευσιγνωσίας με τοπικές γεύσεις . Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχεία
μας .
3η μέρα : Πορταριά – Βόλος – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το Βόλο. Θα αφήσουμε το λεωφορείο
μας στο λιμάνι και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη πόλη του Βόλου
. Σας προτείνουμε να απολαύσετε βόλτα στη μαρίνα της πόλης με τα
εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη , τα δεκάδες καφέ και εστιατόρια .
Στη συνέχεια προτείνουμε γεύμα σε παραδοσιακό τσιπουράδικο εξ
ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη
Στις τιμές περιλαμβάνονται : Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη
το Βόλο και τη Πορταριά • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
•Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δείπνο εάν
το επιλέξετε • Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται :Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο , ο οποίος
καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο .
Προαιρετικές εκδρομές , συμμετοχή σε σπόρ δραστηριότητες , κρουαζιέρες , είσοδοι σε μουσεία , τρένα και οινοποιεία και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Συμμετοχή στην εκδρομή Πήλιο Τρενάκι Μουτζούρης – Τσαγγαράδα – Χάνια – Μακρυνίτσα –Πορταριά
Με δήλωση συμμετοχής στα γραφεία μας Ενήλικας 20€ . Παιδί 2-12 10€ .
Στον προορισμό επιβάρυνση 5€ το άτομο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΑΤΜΟΚΊΝΗΤΟ
ΤΡΕΝΆΚΙ ΜΟΥΤΖΟΎΡΗΣ

Από τα Άνω Λεχώνια ξεκινάει το ταξίδι του «Ο Μουντζούρης» το ατμοκίνητο τραινάκι του Πηλίου, σε μια διαδρομή που ξετυλίγει τις ομορφιές του Πηλίου και της φύσης του. Μέχρι τις Μηλιές που είναι και το
τέρμα της διαδρομής, θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε από πανέμορφα χωριά, γραφικά γεφύρια και κατάφυτες πλαγιές και να αναβιώσετε
στιγμές, όπως τότε που ο Μουντζούρης ήταν ο συνδετικός κρίκος των
χωριών με την πόλη του Βόλου και η κινητήριος δύναμη του εμπορίου
της περιοχής .
Τιμή εισιτηρίου one way : 10€ για ενήλικες και 6€ για παιδιά 6-12 ετών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΠΕΖΟΠΟΡΊΑ
& ΤΗΝ ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΗ ΤΣΑΓΚΑΡΆΔΑ

Διαδρομή : 2 ώρες Minimum συμμετοχή 4 άτομα
Με αφετηρία την πλατεία των Αγίων Ταξιαρχών, διασχίζουμε μεγάλο
τμήμα του χωριού με προορισμό την πλατεία της Αγίας Παρασκευής
με τον χιλιόχρονο πλάτανο, έναν από τους 5 μεγαλύτερους της Ευρώπης. Στην διαδρομή μαθαίνουμε για την ιστορία και την παράδοση
του τόπου και γνωρίζουμε τη ιδιαίτερη χωροταξία του χωριού μέσα
από ένα ποικιλόμορφο πεδίο με αραιοχτισμένα αστικά τμήματα, όπου
δεσπόζουν παραδοσιακά αρχοντικά με κατάφυτους κήπους, αλλά και
ρεματιές πνιγμένες στις καστανιές και τα πλατάνια. Στην συνέχεια ανηφορίζουμε προς το ορεινό τμήμα του χωριού όπου μέσα από μονοπάτι
και μικρά τμήματα δασικού δρόμου διασχίζουμε το καστανόδασος για
να επιστρέψουμε πάλι στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε.
Τιμή συμμετοχής : 12€ κατά άτομο . Παιδιά 2-12 6€
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΙΠΠΑΣΊΑ
ΣΤΗ ΤΣΑΓΚΑΡΆΔΑ

Διαδρομή : 1 ώρες Minimum συμμετοχή 4 άτομα
Παρουσίαση Τα άλογα περιμένουν σε μια μικρή φάρμα μέσα στις
ελιές τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές, κοντά στη θάλασσα, μόλις
πέντε λεπτά από την κεντρική πλατεία του χωριού. Όμορφα, καθαρά
και περιποιημένα περιμένουν τους επισκέπτες.
Ο ιδιοκτήτης τους είναι γέννημα θρέμμα της περιοχής και κατ’ επέκταση γνωρίζει όλα τα μονοπάτια και τα παραδοσιακά καλντερίμια
τόσο για τις διαδρομές προς τη θάλασσα, όσο και αυτές προς το
βουνό.
Οι αναβάτες θα εντυπωσιαστούν από την ομορφιά της περιοχής, θα
περάσουν ανάμεσα από ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και ποταμάκια,
θα επισκεφτούν τις ημιορεινές περιοχές του Πηλίου για να θαυμάσουν τη θέα προς το Αιγαίο πέλαγος, και θα τρέξουν με τα άλογά
τους δίπλα στο κύμα, στις όμορφες παραλίες της περιοχής.

Η ανάσα κόβεται αλλά νιώθετε ασφάλεια. Την ασφάλεια που
πράγματι προσφέρει το ήρεμο και φιλικό άλογο!
Εξοπλισμός - Ενδυμασία... Στις εκδρομές χρησιμοποιούνται
κατά κύριο λόγο σέλες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα για τοποθέτηση σαμαριού για τους αρχαρίους. Η ένδυση των αναβατών
θα πρέπει να είναι άνετη. Για το λόγο αυτό συμβουλεύουμε τους
αναβάτες μας να φορούν παντελόνι και παπούτσια με μικρά τακούνια.
Τιμή συμμετοχής : 25€ κατά άτομο . Παιδιά 6-14 ετών 15€

Διαδρομή...Με αργούς ρυθμούς και πάντα με τη συνοδεία του ιδιοκτήτη, ανηφορίζουμε το βουνό, με προορισμό το εκκλησάκι του
Άθωνα και τις πηγές.
Παίρνουμε το μονοπάτι που σκαρφαλώνει και η ανάσα κόβεται! Το
ζωντανό περπατάει αργά και σταθερά, άλλωστε το έχει ξανακάνει
το δρομολόγιο πολλές φορές. Φτάνουμε σε ένα ξέφωτο, λίγα λεπτά
στάση για να χαζέψουμε τη θέα. Η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, σύννεφα δεν φαίνονται στον ορίζοντα, το χθεσινό βοριαδάκι βοήθησε
σε αυτό. Στα πόδια μας εκτίνεται το Αιγαίο πέλαγος και στο βάθος
ξεχωρίζει το νησί της Σκιάθου. Πίσω του, ίσα-ίσα φαίνεται η Σκόπελος. Λίγο πιο αριστερά το πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής προβάλει
σαν να είναι δίπλα μας.

Ξενοδοχείο
Nefeli 3*
Αρχοντικά στη Πορταριά
Althea Mansion 3*
Portaria 4*

Αναχωρήσεις

Διατροφή

Vip Group 6-15 άτομα

Παιδί 2-14

Group 25-40 άτομα

Παιδί 2-14

Παρατηρήσεις

11, 18, 25/09

πρωινό

135 €

115 €

95 €

90€

02, 09, 16, 24, 30/10

πρωινό

155 €

125 €

100 €

95€

06, 13, 20, 27/11

πρωινό

165 €

139 €

105€

99€

04, 11/12

πρωινό

179 €

139 €

105 €

105€

Τα Vip group αποτελούνται από
μικρές παρέες ή εταιρείες που
θέλουν τα ταξιδέψουν prive.Τα
κανονικά group πραγματοποιούνται
με ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 76, Τ. 2310 244 400 | Μητροπόλεως 24, Τ. 2310 231 168-70
Καλαμαριά: Πόντου 41, Τ. 2310 459 877, 2310 476 880 | Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία (πρώην Ανθέων), Τ. 2310 886 968 | Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43, Τ. 2310 461
166 | Εύοσμος: Μεγ. Αλεξάνδρου 132, Τ. 2310 387 234 | Διαβατά: Κ. Καραμανλή 50, Τ. 2310 784 897 ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43, Τ. 2410 251 550
ΑΘΗΝΑ: Μητροπόλεως 5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ος όροφος, Τ. 210 3250 064, 210 323 9056, F. 210 3234 685 E. athens@zorpidis.gr W. www.athens-zorpidis.gr
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