
 

           

 

 
 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ – «ΜΠΟΥΡΑΝΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 
Λίμνη Πλαστήρα-Καλαμπάκα-Μετέωρα-Ελάτη-Περτούλι 

 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ                                                                                                                3 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα – Λίμνη Πλαστήρα – Καλαμπάκα :  Αναχώρηση νωρίς το πρωί, με πρώτη στάση για 
καφέ κοντά στη Λαμία και στη συνέχεια αφού περάσουμε το Δομοκό, και την Καρδίτσα, αρχίζουμε να 
ανεβαίνουμε για τα παραλίμνια χωριά της Λίμνης Πλαστήρα. Τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο 1000 μ. που πήρε 
το όνομα του Πολιτικού Πλαστήρα καθ’ ότι εκείνος είχε την ιδέα της κατασκευής του φράγματος  το 1920 
– 1930, μία κατάληξη ποταμών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό 
κόσμο από ιτιές πλατάνια και σκλήθρα. Πρώτη μας επίσκεψη στην ιστορική Μονή Κορώνης σε υψόμετρο 
1.150 μ. με θέα τον κάμπο της Καρδίτσας . Στην πλαζ Λαμπερού θα έχουμε παραμονή για γεύμα σε τοπική 
ταβέρνα δίπλα από τη λίμνη. Κατόπιν θα φθάσουμε στο Φράγμα Ταυρωπού το οποίο έχει μήκος 220 μ. και 
ύψους 83 μ. καθοριστικό για την ύδρευση , την άρδευση  και την ηλεκτροδότηση. Μικρή στάση για 
φωτογραφίες.  Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας κάνοντας όλο τον γύρο προς την Καρδίτσα και την 
Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο και 
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα, Μετέωρα - Αγ. Στέφανος - Ελάτη – Περτούλι – Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου : 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα Μετέωρα και την  Μονή Αγ. Στεφάνου.  Η  Μονή του Αγίου 
Στεφάνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της συστάδας των μετεωρικών βράχων, ακριβώς πάνω από 
την Καλαμπάκα και είναι το μόνο μοναστήρι που επισκέπτεται κανείς χωρίς να ανεβεί σκαλιά, γιατί η 
προσπέλαση σε αυτό γίνεται με μια μικρή γέφυρα.  Η θέα από τον εξώστη είναι μαγευτική. Συνεχίζουμε για  
το γραφικό ελατοσκέπαστο χωριό της Πίνδου την Ελάτη, χτισμένη αμφιθεατρικά στο όρος Κερκέτιο μέσα 
στα έλατα και τρεχούμενα νερά, όπου θα έχουμε στάση για καφέ! Κατόπιν μέσω μιας υπέροχης διαδρομής 
για το χωριό Περτούλι  μια πανέμορφη περιοχή της Ανατολικής Πίνδου με τα χαρακτηριστικά πέτρινα 
σπίτια με τις κόκκινες ή πέτρινες στέγες χτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων,. περνώντας πλησίον και του 
γνωστού  Χιονοδρομικού Κέντρου. Βρίσκεται μέσα σε ένα παραμυθένιο τοπίο, στα περτουλιώτικα λιβάδια. 
Παραμονή για παιχνίδια με το χιόνι ή να απολαύσουμε τον  καφέ μας στο ξύλινο σαλέ που είναι 
περιτριγυρισμένο από έλατα και τρεχούμενα νερά.  Κοντά στο Περτούλι θα έχουμε την δυνατότητα να 
απολαύσουμε το γεύμα μας. Επιστροφή στην Καλαμπάκα. Το βράδυ αποκριάτικο Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
3η μέρα, Καλαμπάκα – ΜΠΟΥΡΑΝΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για 
τον Τύρναβο. Θα παρακολουθήσουμε το τοπικό έθιμο Μπουρανί, μέσα σε ένα γλέντι με χορούς και 
τραγούδια, με διάφορα φαλλικά ομοιώματα και πειράγματα των ντόπιων . Παραμονή για να 
παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις και προαιρετικά για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.             
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 165€ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  

 Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 
 Διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο ANTONIADIS 4*  
 Πλούσια ημιδιατροφή  
 Αποκριάτικο γλέντι με μουσική.  
 Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :  
Δημοτικός Τουριστικός φόρος, Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 

https://madeintrikala.gr/livadia-pertouliou/

