ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
Πανεπιστημίου 67 – ΑΘΗΝΑ
 210 3240036 & 3245604 -  210 3245604
e – mail : info@memnontravel.gr www.memnontravel.gr

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
ΜΕ ΘΕΑ ΤΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΑ
Πάσχα σε μια από τις ωραιότερες ορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας!

6/4/18 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΘΗΝΑ- ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΚΑΣΤΡΟ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΙ ( ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ)-ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Συγκέντρωση στις 08.00 και αναχώρηση με στάσεις για την
Θεσσαλία. Στην Καρδίτσα, παρότι αποτελεί τη νεότερη πόλη της
Θεσσαλίας, θα δούμε το επιβλητικό κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, μια
μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά του 19ου αιώνα και τα δύο
νεοκλασικά κτίρια που αξίζουν την προσοχή μας, το Παλλάς, στην
Κεντρική πλατεία, και το ξενοδοχείο Άρνη, χτισμένο στο
χαρακτηριστικό γαλλικό στιλ του 1920. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα επισκεφθούμε την Δημοτική
Πινακοθήκη όπου εκτίθενται έργα διαφόρων καλλιτεχνών που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές αλλά έχουν όμως
όλοι μια σχέση καταγωγής ή διαμονής με την Καρδίτσα. Γευματίζουμε ελεύθερα και συνεχίζουμε για το Βυζαντινό
κάστρο Φαναρίου που είναι κτισμένο στην ίδια περίπου θέση όπου στα αρχαία χρόνια
υπήρχε η ακρόπολη της προ-ομηρικής οχυρής πόλεως-κράτους, της Ιθώμης. Πρόκειται
για ένα γνήσιο Μεσαιωνικό κάστρο, και μάλιστα από τα καλύτερα διατηρημένα, σε ένα
μάλλον απροσδόκητο μέρος και είναι το μοναδικό φρούριο σε όλη τη δυτική Θεσσαλία.
Η διαδρομή μας προς το Περτούλι θα μας οδηγήσει και σε έναν ακόμα ιστορικό χωριό
του νομού, το Μαυρομμάτι που βρίσκεται στους πρόποδες των ιστορικών Αγράφων και
είναι η γενέτειρα του αρχιστράτηγου του 1821 Γ. Καραϊσκάκη. Επίσκεψη στο ομώνυμο
μουσείο και αναχώρηση για το Περτούλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
παρακολούθηση της λειτουργίας του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.

7/4/18 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ : ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ-ΔΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για μια γνωριμία με την γύρω
περιοχή. Σύντομο πέρασμα από το χιονοδρομικό κέντρο του
Νεραϊδοχωρίου, τα χωριά Πύρρα και Μηλιά, καθώς και τα Δολιανά όπου
μέσα στο πανέμορφο ελατόδασος του Ασπροποτάμου θα επισκεφθούμε
έναν από τους πιο αξιόλογους βυζαντινούς ναούς
Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού ( 18ου αι.) με την ιδιόρρυθμη
αρχιτεκτονική της, θεωρείται διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Φθάνουμε και γευματίζουμε στο
ιστορικό, παραδοσιακό βλαχοχώρι Καστανιά Τρικάλων που είναι κυριολεκτικά
πνιγμένο μέσα στα έλατα και τις καστανιές. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου που κτίστηκε το 1783 αλλά και τις πηγές Στίνος με τα κρύα
τρεχούμενα νερά. Επιστρέφουμε στο Περτούλι για να ξεκουραστούμε και για να
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. Δειπνούμε με αναστάσιμα
εδέσματα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8/4/18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ : ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΕΛΑΤΗ-ΠΥΛΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για να γνωρίσουμε την περιοχή των Τρικάλων. Πρώτη μας στάση η Ελάτη, το
μεγαλύτερο χωριό του ορεινού όγκου των Τρικάλων που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε ύψος 950 μέτρων, στις
πλαγιές του Κόζιακα. Στην συνέχεια στις «Μεγάλες Πύλες» της Βυζαντινής εποχής, θα επισκεφθούμε το ναό της
Πόρτα-Παναγιάς, άλλοτε καθολικό σταυροπηγιακής μονής, κτισμένο το 1283 από τον σεβαστοκράτορα Ιωάννη
Άγγελο Κομνηνό Δούκα, στις όχθες του Πορταϊκού ποταμού. Ένα επίσης πολύ σημαντικό μνημείο είναι τo μοναστήρι
του Αγίου Βησσαρίωνος (Δουσίκου) που συνδεόταν με την βυζαντινή
μονή του 13ου αιώνα, της Πόρτα –Παναγιάς και ιδρύθηκε μεταξύ των ετών
1527-1535.Επίσκεψη στους χώρους της μονής και αναχώρηση για την πόλη
των Τρικάλων. Η πόλη Τρίκκη διασχίζεται από τον ποταμό Ληθαίο, που
αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού ποταμού και κατά την αρχαιότητα ήταν
γνωστή για το Ασκληπιείο της και ως η πατρίδα του διάσημου γιατρού
Ασκληπιού, σύμφωνα με τον γεωγράφο του 1ου π.Χ. αιώνα, Στράβωνα.
Περιηγούμαστε το ιστορικό κέντρο με το φρούριο και τους πεζοδρόμους
και έχουμε το εορταστικό πασχαλινό μας γεύμα σε επιλεγμένο
εστιατόριο. Επιστρέφουμε στο Περτούλι. Διανυκτέρευση.

9/4/18 ΔΕΥΤΕΡΑ : ΠΕΡΤΟΥΛΙ- ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ-ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Προγευματίζουμε και
κατευθυνόμαστε προς τα νότια του νομού και την Λίμνη Πλαστήρα.
Κατά την διαδρομή μας θα σταματήσουμε για καφέ σε σημείοέκπληξη, στην Δρακότρυπα, χωριό που χάνεται στο πράσινο και τα
άφθονα νερά. Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων και περιβάλλεται
από ελατόδασος, ενώ υπάρχουν και πηγές με ιαματικά νερά και το
σπήλαιο "δρακότρυπα" στο οποίο οφείλεται και το όνομά του.
Συνεχίζουμε με ένα μικρό θαύμα του ανθρώπου και της φύσης, την
εντυπωσιακή λίμνη Πλαστήρα, που την πλαισιώνουν οι ελατοσκέπαστες κορυφές των Αγράφων. Γευματίζουμε και
αναχωρούμε με στάσεις για την Αθήνα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 275€ σε δίκλινο δωμάτιο. Επιβάρυνση μονοκλίνου 120€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 διανυκτερεύσεις στο φιλόξενο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ» με πρωινό/το
αναστάσιμο δείπνο και το αναστάσιμο γεύμα/μεταφορές-περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα/έμπειρος συνοδός του Γραφείου μας/πληροφορίες, χάρτης, Ασφάλεια Αστικής
Ευθύνης, Φ.Π.Α.

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ!

