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Έτος ιδρύσεως 1965 – Μέλος της ΟΣΤΟΕ 
 

Αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε! 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΜΕΤΕΩΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ- ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ -ΠΟΡΤΑ-

ΠΑΝΑΓΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, ΤΟΞΩΤΟ ΓΕΦΥΡΙ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

1Η ΗΜΕΡΑ. Αναχώρηση από Αθήνα  3ης Σεπτεμβρίου, Πλατεία Ομονοίας και ώρα 8 π.μ. Με ενδιάμεση 

στάση, ο πρώτος μας προορισμός είναι η βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι. Πόρτα Παναγιά, που έχει κτισθεί πάνω 

σε αρχαίο ναό, στην Πύλη Τρικάλων. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον νερόμυλο της Κάτω Παλαιοκαρυάς με τη 

ντριστέλα (ποταμίσιο πλυντήριο) και τη μυλωνού που αλέθει με τον παραδοσιακό τρόπο μαύρο αλεύρι. Θα 

μαγευτούμε από την ομορφιά στο τοξωτό γεφύρι με τον διπλό καταρράκτη. Ακολουθεί ανάβαση μέχρι το 

ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. και την Ελάτη με τα εντυπωσιακά αρχοντικά της. Μπορούμε να 

γευτούμε παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές ταβέρνες. Συνεχίζουμε για την Καλαμπάκα, στο ξενοδοχείο 

DIVANI METEORA HOTEL 4*, όπου θα έχουμε δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση. 

 2Η ΗΜΕΡΑ. Πλούσιο πρωινό μπουφέ και αναχώρηση 8 π.μ. για το γραφικό Μέτσοβο. Φτάνοντας θα 

επισκεφθούμε το Τυροκομείο Ιδρύματος Τοσίτσα, που λειτουργεί από το 1955. Επόμενη στάση μας στο Μουσείο 

Κρασιού Κατώγι Αβέρωφ, όπου θα έχουμε ξενάγηση.  Ακολουθεί επίσκεψη στο τριώροφο Αρχοντικό Τοσίτσα 

που χρονολογείται από τον 17ο αι. Εκεί στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο, που από τα πρώτα βήματα 

μπαίνεις στην καρδιά του πολιτισμού του Μετσόβου. Τελευταίος σταθμός η Πινακοθήκη Αβέρωφ, που είναι 

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. 

Στην πλατεία του χωριού με τον τεράστιο πλάτανο είναι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Θα έχουμε 

χρόνο για βόλτα στα μαγαζιά με τα παραδοσιακά προιόντα και θα δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ, με ντόπιο 

κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

3Η ΗΜΕΡΑ. Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για επίσκεψη στις Ιερές Μονές Αγίου Στεφάνου και 

Μεγάλου Μετεώρου. Θα έχουμε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ. 

Θεόκλητο. Τελειώνοντας θα πάμε  στα Τρίκαλα. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, φαγητό και καφέ. 

Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Κόστος εκδρομής για τα μέλη του Συλλόγου. 
ΔΙΚΛΙΝΟ  ευρώ  160 ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ - ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ευρώ 240.-     
Κόστος εκδρομής για τα μη μέλη του Συλλόγου. 
ΔΙΚΛΙΝΟ  ευρώ 180 ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ -  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ευρώ 260.-     
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ, 1 
δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο, φόροι διανυκτέρευσης και ξεναγήσεις. 

Προκαταβολή 100€    για το κλείσιμο των θέσεων στον λογαριασμό του Συλλόγου ALPHA BANK ΛΟΓ. 
101-002002-037318 ΙΒΑΝ   GR0701401010101002002037318 ή στα γραφεία του Συλλόγου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
38, 5ος όροφος, καθημερινά 8 πμ έως 3 μμ. Εξόφληση μέχρι 29 Μαρτίου 2019. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τηλ. 6972283629 και  

          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΔΕΛΗ ΑΘΗΝΑ τηλ. 6937451818 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

http://www.syntaxilte.gr/

