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ΤΑ ΑΛΛΑ…ΜΕΤΕΩΡΑ
Στα άγνωστα μονοπάτια των μοναστηριών

Μια διαφορετική προσέγγιση των ιερών βράχων των Μετεώρων μέσα από τα χιλιοβάδιστα μονοπάτια
που με την αδιάλειπτη προσευχή διασχίζονταν από τους μοναχούς μιας άλλης εποχής.
Τις βατές και κατηφορικές στο μεγαλύτερο μέρος τους αυτές διαδρομές, ανάμεσα από δάσος δρυός, θα τις
γνωρίσουμε με τον οδηγό–φύσης, τον δασοπόνο και ομιλητή κ. Απόστολο Διανέλλο.

3/11/18 ΑΘΗΝΑ- ΠΥΛΗ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Συγκέντρωση στις 08.00 στην Πλατεία Συντάγματος (ΕΛΤΑ) και
αναχώρηση για την Πύλη Τρικάλων και το πολύ σημαντικό
βυζαντινό μνημείο Πόρτα Παναγιά στον ομώνυμο μαχαλά που επί
Βυζαντίου λεγόταν «Μεγάλαι Πύλαι», ενώ αργότερα επί τουρκοκρατίας
«Πόρτα Παζάρ». Ο βυζαντινός ναός της Πόρτα Παναγιάς ιδρύθηκε το
1283 από το σεβαστοκράτορα της Ηπείρου Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό
Δούκα στη θέση αρχαίου ιερού της θεάς. Γευματίζουμε στο χωριό Φήκη,
σε παραδοσιακό ταβερνάκι με νοστιμότατες λιχουδιές! Άφιξη στην

Καλαμπάκα και επίσκεψη στον σπουδαιότερο & επιβλητικότερο
βυζαντινό ναό της Καλαμπάκας, τη Βασιλική της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 4*»
στο κέντρο της πόλης. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

4/11/18 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΑΘΗΝΑ

Προγευματίζουμε και αναχωρούμε στις 09.30 από το ξενοδοχείο προς το χωριό Καστράκι . Αφετηρία μας η επίσκεψη
και ξενάγηση στην Ιερά Μονή του Βαρλαάμ κτισμένη το 1350. Στην συνέχεια πεζοπορία γύρω από τα βράχια
και τα μοναστήρια πάνω σε καλοδιατηρημένο μονοπάτι με όμορφη θέα προς τις επιβλητικές μονές αλλά και γύρω
από τις άγνωστες ερειπωμένες μονές της περιοχής. ( διάρκεια διαδρομής 3 ώρες περίπου. Στην μέση της διαδρομής
θα υπάρχει jeep ασφαλείας για όποιον κουραστεί). Η πεζοπορία είναι ευθεία και κατηφορική, με το μεγαλύτερο
μέρος της ανάμεσα από δάσος δρυός. Ο συνεργάτης μας , δασοπόνος και οδηγός βουνού, κ. Απόστολος Διανέλλος θα
μας κάνει πλήρη ενημέρωση για την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής καθώς και την ζωή του τόπου που υπήρξε
ανέκαθεν συνυφασμένη με την παρουσία των μοναχών. Τελειώνουμε πριν το χωριό Καστράκι όπου θα δοκιμάσουμε
ένα παραδοσιακό γλυκό πριν πάμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Αναχώρηση για την Αθήνα με στάσεις κατά τη
διαδρομή.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 115€ σε δίκλινο δωμάτιο

(ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Διαμονή στο ξενοδοχείο «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 4*»στην Καλαμπάκα με πρωινό/μεταφορές
–περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα/ ξενάγηση στα μονοπάτια με συνοδεία του κ. Απόστολου
Διανέλλου/Έμπειρος συνοδός του Γραφείου μας/χάρτης, πληροφοριακό υλικό, ΦΠΑ, Ασφάλεια Αστικής
Ευθύνης.

