
 
 

                                    

 
 

 

ΠΛΗΡΗ ΓΤΡΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΠΤΛΗ-ΔΛΑΣΗ  

 

6 ΙΟΤΝΙΟΤ                                                                                                                          2 ΗΜΔΡΔ 
1η μέρα, Αθήνα – Λίμνη Πλαστήρα – Μονή Κορώνης - Φράγμα Σασρωπού - Καλαμπάκα : 
Αλαρώξεζε ην πξσί, ζηάζε γηα θαθέ θνληά ζηελ Λακία θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνύ πεξάζνπκε ηνλ Γνκνθό, 
θζάλνπκε Καξδίηζα. Αξρίδνπκε λα αλεβαίλνπκε γηα ηα παξαιίκληα ρσξηά ηεο Λίκλεο Πιαζηήξα. Τερλεηή 
ιίκλε κε πςόκεηξν 1000 κέηξα πνπ πήξε ην όλνκα ηνπ πνιηηηθνύ Πιαζηήξα θαζ` όηη εθείλνο είρε ηελ 
ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο ην 1920-30. Πξώηε καο επίζθεςε ζηελ ηζηνξηθή Μνλή Κνξώλεο ζε 
πςόκεηξν 1.150 κέηξα κε ζέα ηνλ θάκπν ηεο Καξδίηζαο. Σηελ πιαδ Λακπεξνύ ζα έρνπκε παξακνλή γηα 
γεύκα. Καηόπηλ ζα θζάζνπκε ζην Φξάγκα Ταπξσπνύ ην νπνίν έρεη κήθνο 220 κέηξα θαη ύςνπο 83 κέηξα 
θαζνξηζηηθό γηα ηελ ύδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ ειεθηξνδόηεζε. Μηθξή ζηάζε. Σπλερίδνληαο ηελ 
δηαδξνκή γηα ηελ Καιακπάθα. Άθημε ζην μελνδνρείν καο, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
2η μέρα, Μονή Αγίοσ τευάνοσ – Πόρτα Παναγιά – Πύλη - Δλάτη - Αθήνα : Μεηά ην πξσηλό καο 
ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηα Μεηέσξα θαη ηελ  Μνλή Αγ. Σηεθάλνπ.  Η  Μνλή ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ βξίζθεηαη 
ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο ζπζηάδαο ησλ κεηεσξηθώλ βξάρσλ, αθξηβώο πάλσ από ηελ Καιακπάθα θαη 
είλαη ην κόλν κνλαζηήξη πνπ επηζθέπηεηαη θαλείο ρσξίο λα αλεβεί ζθαιηά, γηαηί ε πξνζπέιαζε ζε απηό 
γίλεηαη κε κηα κηθξή γέθπξα.  Η ζέα από ηνλ εμώζηε είλαη καγεπηηθή. Σπλερίδνπκε  γηα ηα παλέκνξθα 
ρσξηνπδάθηα ζέξεηξα ηεο Πίλδνπ. Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ζην ρσξηό Πύιε θαη ε Βπδαληηλή εθθιεζία 
Πόξηα Παλαγηά (1283). Θα πξνζθπλήζνπκε θαη ζα ζαπκάζνπκε ηηο κνλαδηθέο νιόζσκεο εηθόλεο 
θαηαζθεπαζκέλεο από πνιύρξσκεο ςεθίδεο. Καηόπηλ δίπια από ην πέηξηλν κνλόηνμν γεθύξη θαη ηνλ 
Πνξηατθό πνηακό ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο. Σπλερίδνπκε  γηα ηελ παλέκνξθε Διάηε, γξαθηθό 
ειαηνζθέπαζην ρσξηό ηεο Πίλδνπ ρηηζκέλν ακθηζεαηξηθά ζε πςόκεηξν 860 κέηξα όπνπ ζα έρνπκε 
ειεύζεξν ρξόλν γηα γεύκα, βόιηα θαη αγνξέο ηνπηθώλ πξντόλησλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, δείπλν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  : 90€ 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 Μεηαθνξά κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν  πνύικαλ. 
 Γηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 3* ή  4* ζηελ Καιακπάθα  
 Ηκηδηαηξνθή 
 Αξρεγόο-Σπλνδόο εθδξνκήο, Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο, Φ.Π.Α  

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ : Ο λένο Γεκνηηθόο Τνπξηζηηθόο θόξνο 

 


