
Κ.Α.Π.Η ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η 
 

 

ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 

 

 
5-6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

➢ ΤΙΜΗ 100 €  ανά μέλος 

➢ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 125 € 

(2 Διανυκτερεύσεις, 2 πρωινά, μετακινήσεις) 

 

Εγγραφές με προκαταβολή 30 € στα  Κ.Α.Π.Η Δάφνης - Υμηττού 

 

 

Κλήρωση και αποπληρωμή την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΗ  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ώρα 10:0Ο π.μ 
 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ: 
 

1. ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΩΡΑ 7:00 π.μ 
2. ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-ΩΡΑ 7:10 π.μ 

3. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΩΡΑ 7:20 π.μ 
4. ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (LIDL) – ΩΡΑ 7:30 π.μ 

 

 

 

 

 



Κ.Α.Π.Η ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

5-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

100 €  &      125  € ΤΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

(2 Διανυκτερεύσεις, 2 πρωινά, μετακινήσεις) 

 
 

1η ΗΜΕΡΑ     Αθήνα-Ελάτη -Περτούλι 

Συγκέντρωση και επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Καλαμπάκα με ενδιάμεσες στάσεις 

για καφέ και ξεκούραση. Θα περάσουμε από την πανέμορφη ΠΥΛΗ με το τοξωτό γεφύρι της, την 

ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας μέσα από τα περτουλιώτικα λιβάδια 

(τοπίο Αλπικής ομορφιάς) θα ξεπροβάλει μπροστά μας το γραφικό ΠΕΡΤΟΥΛΙ πνιγμένο στα 

έλατα σε υψόμετρο 1100μ. χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, στάση. Επιστροφή 

στην ΕΛΑΤΗ με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και ξενώνες που προσφέρει στον επισκέπτη μια 

μοναδική ομορφιά φυσικού κάλους. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Μετά το φαγητό, άφιξη στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ Τρίκαλα- Μύλος των ξωτικών 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ όπου θα επισκεφτούμε τον ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ 

το καταπληκτικό Χριστουγεννιάτικο χωριό του Αη Βασίλη με πολλές εκπλήξεις για μικρά αλλά 

και για μεγάλα παιδιά. Η πόλη γιορτάζει και μας προσκαλεί στο πιο μεγάλο και παραμυθένιο 

εργοστάσιο του. Η κάθε γωνιά και πλατεία της μεταμορφώνεται και ζωντανεύει με δεκάδες 

πρωτότυπες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δράσεις με παιχνίδια και εκπλήξεις. Οι πύλες του 

εργαστηριού ανοίγουν και υπόσχονται να χαρίσουν πολλά χαμόγελα με την αισιοδοξία και την 

θαλπωρή των Χριστουγέννων. Μέσα στον ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ  ο επισκέπτης θα δει ( το 

σπίτι του Αη Βασίλη, το εργοστάσιο Σοκολάτας, το Ταχυδρομείο των Ξωτικών, το εργαστήρι 

κατασκευών, το Ζαχαρένιο εργαστήρι, κ.α. πολλά). Οι εκδρομείς θα είναι ελεύθεροι να 

περιπλανηθούνε στα διάφορα αξιοθέατα της πόλης των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και να γευματίσουν. 

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ Τρίκαλα-Καρδίτσα  

Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το ξενοδοχείο και θα περάσουμε πρώτα από την πόλη των 

Τρικάλων όπου θα δούμε το Κουρσούμ Τζαμί και το Ληθαίο ποταμό που διασχίζει την πόλη. 

Έπειτα επίσκεψη στην Καρδίτσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Μετά το γεύμα παίρνουμε το 

δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, με στάση στα Καμένα Βούρλα για καφέ και ξεκούραση. 

Άφιξη στην Δάφνη και τον Υμηττό αργά το απόγευμα.   


