
 

           

 

 

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ «ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ» 

CHALET MAGIOSSI 
 

ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ - ΧΩΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΑΤΗ 

 

3 ΗΜΕΡΗ 
1η μέρα Αθήνα – Λίμνη Πλαστήρα – Νεραϊδοχώρι : 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.  Αφήνοντας την λίμνη θα συνεχίσουμε για 
το Νεραϊδοχώρι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 
2η μέρα Περτούλι, Χιονοδρομικό Κέντρο – Ελάτη : Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το χωριό Περτούλι  
μια πανέμορφη περιοχή της Ανατολικής Πίνδου με τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια, τις κόκκινες ή πέτρινες 
στέγες, χτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων στις πλαγιές του Κόζιακα. Πολύ κοντά βρίσκεται και το 
Χιονοδρομικού Κέντρου για παιχνίδια με το χιόνι! Οι δραστηριότητες δεν έχουν σταματημό. Ιππασία, γουρούνες 
ΑTV, snowmobile, τοξοβολία και πεζοπορία στα έλατα σε οργανωμένες διαδρομές στα περτουλιώτικα λιβάδια, ή 
απλά πάρτε το τελεφερίκ για μια βόλτα μέχρι την κορυφή απολαμβάνοντας το χιονισμένο τοπίο. Το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για  το γραφικό ελατοσκέπαστο χωριό της Πίνδου την Ελάτη, χτισμένη αμφιθεατρικά στο όρος 
Κερκέτιο μέσα στα έλατα και τρεχούμενα νερά, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, αγορές τοπικών 
προϊόντων και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. Το βράδυ προαιρετικό δείπνο σε τοπική 
ταβέρνα. 
3η μέρα, Καταρράκτης Παλαιοκαρυας – Πύλη – Γέφυρα Βυσαρίωνα - Μετεωρα – Τρίκαλα – Αθήνα : 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Παλαιοκαρυά, βρίσκεται σε υψόμετρο 730μ.στην κοιλάδα του 
Πορταϊκού με την πανέμορφη τοξωτή γέφυρα που κρύβει για φόντο της έναν υπέροχο καταρράκτη ύψους 12 
μέτρων. Συνεχίζουμε για το χωριό Πύλη, για να δούμε το λίθινο τοξωτό γεφύρι επί του Πορταϊκού κτισμένο το 
1.514 μ.Χ. από τον Άγιο Βησσαρίωνα. Κατόπιν 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 την 
πόλη των Τρικάλων, θα περπατήσουμε δίπλα στον Ληθαίο ποταμό που διασχίζει την πόλη και θα καταλήξουμε 
στον γνωστό πεζόδρομο για τις ομπρέλες του. Θα παραμείνουμε για γεύμα και γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ : Στη καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, το Ξενοδοχείο Μαγκιώση 
προσφέρει εξαιρετική διαμονή σε φιλικούς χώρους, διαθέτει κέντρο σπα και δωμάτια με θέα στην οροσειρά της 
Πίνδου και στο καταπράσινο δάσος. Όλα τα δωμάτια έχουν κομψή επίπλωση, τηλεόραση, ψυγείο και υπηρεσία 
δωματίου.  

Τιμή συμμετοχής: 145 € 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν  
 Διαμονή στο CHALET MAGIOSSI, σε δίκλινα δωμάτια.    
 Πρωινό 
 Αρχηγός εκδρομής/Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος 1,50€  
 Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!! 


