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ΕΚΔΡΟΜΗ   29 ΜΑΙΟΥ - 3 ΙΟΥΝΙΟ 2020                                                                                                    
ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Διαμονή στο πολυτελές  KAZARMA LAKE RESORT & Spa 5* στη λίμνη Πλαστήρα 
www.kazarma.gr 
 

 ΑΚΤΕΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ -  ΛΑΡΙΣΣΑ  - ΛΙΜΝΗ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ –  ΠΥΛΗ -  ΕΛΑΤΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ –  ΠΑΝΑΓΙΑ  

ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ -  ΣΚΗΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ -  ΒΕΡΓΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΚΑ ΤΟΠΙΑ – ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΛΙΜΝΕΣ – ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ –  ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ  ΕΑΡΙΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - 
ΣΠΑΝΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ  ΘΗΣΑΥΡΟΙ 

 Παρακολούθηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΜΕΝΕΛΑΙΔΙΑ 2020”                                                                                                                                                                            

Κωδικός:Μ ΛΠΛ                                                                                                                                             

Πτήσεις: Cyprus Airways 
29/5 Λάρνακα - Θεσσαλονίκη CY 426, 7.00-9.00                                                                                                         
3/6  Θεσσαλονίκη - Λάρνακα   CY427,  9. 50-11.50   

Διαμονή:  3 Λίμνη Πλαστήρα Καλύβια Πεζούλας, 2 Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                                                         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :                                                                                                                                                                       

1η μέρα. Λάρνακα - Θεσσαλονίκη – Ακτές Πιερίας – Λάρισσα -  Λίμνη Πλαστήρα.  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δύο ώρες πριν από την πτήση. Αναχώρηση για  
Θεσσαλονίκη. Επιβίβαση στο λεωφορείο.  Ξεκινάμε προς  τον Θεσσαλικό κάμπο μέσω των 
χρυσαφένιων ακτών της Πιερίας. Φθάνοντας στον Πλαταμώνα ανηφορίζουμε για  τον 
παραδοσιακό οικισμό Παλαιού Παντελεήμωνα με φόντο τον θεϊκό  Όλυμπο,  το κάστρο 
του Πλαταμώνα και τις χρυσαφένιες ακτές. Σταθμός για χαλάρωση. Συνεχίζοντας, 
σταματούμε στη Λάρισσα για επίσκεψη στον λόφο του Φρουρίου με προσκύνημα  στον  ναό 
του Αγίου Αχιλλείου πολιούχου της πόλης, πεζή επίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο και το  αρχαίο 
Φρούριο  με φόντο το πάρκο  Αλκαζάρ δίπλα στον Πηνειό  ποταμό από τη μιά και την πόλη 
από την άλλη. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πολύβουη κεντρική πλατεία με τα κάθε 
λογής μαγαζιά και καταστήματα. Φθάνοντας στην Καρδίτσα, ανηφορίζουμε προς τα  
Άγραφα όρη, καταλήγοντας στην κοινότητα  Καλύβια Πεζούλας δίπλα στη λίμνη 
Πλαστήρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 
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2η μέρα. Γύρος Λίμνης –Μονή Πελεκητής – Φράγμα  - Μονή Κορώνας - Καρδίτσα                                                                                
Πρόγευμα. Αρχίζουμε τη  διαδρομή μας κατά μήκος της λίμνης  διασχίζοντας όμορφα 
χωριουδάκια με άπλετη θέα τα γαλαζοπράσινα νερά. <<Σκαρφαλώνοντας>> στις πλαγιές 
των ελατοσκέπαστων Αγράφων θα επισκεφθούμε την καστρομονή της Παναγίας 
Πελεκητής του 15ου αιώνα. Η Μονή έπαιξε σημαντικό ρόλο την εποχή της Τουρκοκρατίας 
ως κρυφό σχολειό και  λημέρι των οπλαρχηγών. Κρέμεται σε απόκρημνο βράχο σε υψόμετρο 
1500 μέτρα. Η θέα προς τη λίμνη μαγεύει. Φθάνοντας στο φράγμα της λίμνης που ξεπερνά 
τα 100 μέτρα ύψος σταματούμε για λίγο στα υπαίθρια μικρομαγαζάκια παραδοσιακών 
προιόντων, σε τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς. Συνεχίζοντας κάνουμε σταθμό για προσκύνημα 
στη Μονή Μονή Κορώνας  με εντυπωσιακές τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Το βράδυ 
επίσκεψη στην πόλη της Καρδίτσας για την  πολιτιστική παρέλαση του φεστιβάλ 
<<Μενελαίδεια 2020>> και στη συνέχεια συμμετοχή  [ προαιρετικά] στο παραδοσιακή 
μουσικοχοευτικό γλέντι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα. Ανθοχώρι - Πύλη - Ελάτη  -  Κεραμαριό.  
Μετά το πρόγευµα, μέσω  ορεινής καταπράσινης διαδρομής διασχίζουμε το  Ανθοχώρι και 
το Μουζάκι µε πρώτο σταθµό τη γυναικεία  Μονή Καραϊσκάκη κτισμένη πάνω σε βράχους 
με ξυλόγλυπτο τέμπλο και αγιογραφημένο όρθιο τον Άγιο Γεώργιο. Εκεί έζησε η μητέρα του 
οπλαρχηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη που γεννήθηκε σε διπλανή σπηλιά. Συνεχίζοντας 
φθάνουμε στην  κωμόπολη Πύλη  κτισμένη σε φαράγγι, με επίσκεψη  στο επιβλητικό 
μονότωξο γεφύρι του  Πορταικού ποταμού και ξενάγηση στη φημισμένη βυζαντινή μονή 
Πόρτα Παναγιά στην όχθη  ποταμού. Ανηφορίζοντας, φθάνουμε στο μονότοξο πέτρινο 
γεφύρι της   Παλαιοκαρυάς  με τους φανταχτερούς καταρράκτες που καθηλώνουν και τον 
πιό απαιτητικό επισκέπτη. Προχωρώντας σε Αλπική διαδρομή με έλατα,  φθάνουμε στην 
εξοχική Ελάτη,  θυμίζοντας  Ελβετικό θέρετρο. Στάση για χαλάρωση. Στη συνέχεια, 
προσεγγίζουμε  την ορεινή Αργιθέα όπου θα  επισκεφθούμε το αγροτουριστικό συγκρότημα 
Κεραµαριό για προαιρετικό γεύμα. Θα δούμε πέτρινα σπιτάκια τύπου <<άγριας δύσης>> 
µέσα σε καταπράσινο πλατανόδασος δίπλα στα γάργαρα νερά του ποταμού Πάµισου, µε 
ελαφάκια, παγώνια και άλλα χαριτωμένα πτηνά και ζώα να περιτριγυρίζουν στον  γύρω  
πανέμορφο χώρο. Ολοκληρώνοντας την εξόρμηση μας, φθάνουμε στην παραλία της λίμνης 
στα Καλύβια Πεζούλας για χαλάρωση και προαιρετική υδροποδηλατάδα ή/και ιππασία 
στη φάρμα saloon. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4ημέρα.Καλαμπάκα-Μετέωρα-ΣκήτηΒέροιας-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                           
Πρόγευμα. Με τις αποσκευές μας κατευθυνόμαστε για την Καλαμπάκα απ’ όπου 
ανηφορίζουμε προς τους θεικούς βράχους των Μετεώρων με τα εντυπωσιακά μοναστήρια 
του 15ου - 16ου αιώνα που λές και κρέμονται από τον ουρανό. Ξενάγηση στο  γυναικείο 
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μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου ή στο Μεγάλο Μετέωρο γιά όσους κρατούν τα κότσια τους 
να ανέβουν αρκετά σκαλιά. Ανηφορίζοντας προς τα Γρεβενά, μέσω της υπερταχείας 
Εγνατίας οδού φθάνουμε στην Βεργίνα για περιήγηση στον παγκοσμίου φήμης 
αρχαιολογικό χώρο με τον τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππου. Συνεχίζουμε με επίσκεψη 
στη Σκήτη Βέροιας με τη Μονή Τιμίου Προδρόμου πάνω από τον ποταμό Αλιάκμωνα σε 
πανέμορφο τοπίο. Εκεί ασκήτευσε ο Κοσμάς ο Αιτωλός και άλλες θρησκευτικές 
προσωπικότητες. Καταλήγουμε στη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 
Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα. Θεσσαλονίκη 
Πρόγευμα. Ελεύθερες δραστηριότητες. Διανυκτέρευση. [ Προτείνουμε  πεζή επισκέψεις στο 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στον Λευκό Πύργο, στο 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, προσκυνήματα σε  βυζαντινές  και παλαιοχριστιανικές 
εκκλησίες  όπως,  του πολιούχου  Αγίου Δημητρίου, της Αχειροποιήτου,  της Παναγίας 
Χαλκέων,  την Ροτόντα, Μονή Βλατάδων, ή/και μονόωρη κρουαζιέρα με το καραβάκι  από 
τον Λευκό Πύργο στον Θερμαϊκό  Κόλπο για καφέ  ή ποτό με φόντο την πόλη και τα κάστρα,  
ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο και τα κάστρα με το μπλε  λεωφορείο  κόστους  3 ευρώ, που 
ξεκινά ανά ώρα από τον Λευκό Πύργο.  ] 

 

6ημέρα. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης   - Λάρνακα  
Πρόγευμα. Μετάβαση στο αεροδρόμιο  <<Μακεδονία>> για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Κύπρο.   
 
 
ΤΙΜΗ ανά άτομο : 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙέως 12                      
€ 480 € 600 € 455   € 360 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Αεροπορικό εισιτήριο με φόρους αεροδρομίων, διαμονή τρία  βράδια στη Λίμνη Πλαστήρα 
στο πολυτελέστατο KAZARMA LAKE RESORT & SPA 5* με ημιδιατροφή και δωρεά χρήση 
των εγκαταστάσεων σπά και δύο βράδια στην Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 3* με πρόγευμα.  
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόρος διανυκτέρευσης που καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο  [€4 ανά δωμάτιο  ανά 
διανυκτέρευση για 5* και €1.5 για ξενοδοχείο 3* ] Είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, 
αρχαιολογικούς  χώρους κλπ και ό,τι  αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.                                                                                                                                                                                                                                                            
Η σειρά εκτέλεσης των διαδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί οτιδήποτε από 
το πρόγραμμα.  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
Τηλ.  99373000  &  22 720000   ή in.el.politismou@gmail.com   
Η  συμμετοχή εξασφαλίζεται με προκαταβολή  € 200.  

    
ΓΡΑΦΕΙΟ:  Κατά νόμο υπεύθυνο γραφείο: Skylab Travels Ltd, Αχαιών 8 Λευκωσία, μέλος    
ΙΑΤΑ .   

                                                                                                                                      
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θέσεις  είναι  περιορισμένες και θα δοθούν αυστηρά κατά σειρά 
προτεραιότητας. 
                                                                                                                                                            
Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 
357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 
SWIFT /BIC BCYPCY2N.  
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