
   Τα  Μαγικά Χριστούγεννα!  
 …ξανα(ζήστε) το παραμύθι στο Μύλο των Ξωτικών, στο πάρκο των 

Χριστουγέννων της Παυσιλυπούπολης στην Καρδίτσα, τα κατανυκτικά 
Μετέωρα, τη λίμνη Μέγδοβα και τις ομορφιές του  Πηλίου 

…στη Χριστουγεννιάτικη ΛΑΡΙΣΑ! 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΠΗΛΙΟ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ 

4 μέρες                             23 - 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η μέρα Παρασκευή 23.12.2022. Αναχώρηση – Λάρισα. (450 ΚΜ):  
Αναχώρηση από τo Δημοτικό Κήπο στις 09:30 για Λάρισα, με ενδιάμεσες στάσεις  καθοδόν για καφέ.  
Διέλευση από τα τούνελ των Τεμπών.   Άφιξη στη Λάρισα. Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και ελεύθερος 
χρόνος στις πανέμορφα στολισμένες με Χριστουγεννιάτικα πλατείες της πόλης. Είναι αυτό που την 
ξεχωρίζει στη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα! 
Είναι η ιδανική πόλη για να ανακαλύψεις τις «κρυφές» ομορφιές της, που είναι γύρω σου, μιας και το 
ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε ιδανική θέση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι το βράδυ στην 
καταστόλιστη πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.  Δείπνο ατομικά & διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα Σάββατο 24.12.2022. Λάρισα – Βόλος-Πήλιο (150ΚΜ):  
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή για την Ανατολή, τη χώρα της Μαγνησίας και στο 
μυθικό βουνό των Κενταύρων, το υπέροχο Πήλιο. Θα επισκεφθούμε τα χωριά του Πηλίου Άνω Βόλο, 
Πορταριά με στάση για καφέ στο χωριό Μακρινίτσα, από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά του 
Πηλίου, με καταπληκτική θέα στο Βόλο και το λιμάνι. Τα σπίτια δίπατα και τρίπατα όλα σκεπασμένα με 
τις χαρακτηριστικές πηλιορείτικες πλάκες και το ένα πίσω από το άλλο μοιάζουν να κρέμονται στην 
απότομη πλαγιά. Το μεσημέρι θα κάνουμε στάση στα Χάνια που είναι ένα μέρος μαγευτικό το χειμώνα 
αλλά και το καλοκαίρι. Τα χρώματα αλλάζουν κάθε εποχή και είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι 
είναι ένα μέρος ευλογημένο. Αποτελούν πέρασμα από το ανατολικό Πήλιο που βλέπει την πόλη του 
Βόλου στο δυτικό τμήμα του που βλέπει στο Αιγαίο πέλαγος. Τα Χάνια είναι ένας μικρός οικισμός σε 
ένα από τα υψηλότερα σημεία του Πηλίου. Βρίσκονται χτισμένα σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, 
περικυκλωμένα από δάση οξιάς, ελάτων και καστανιάς. Τα παλιά χρόνια ήταν ο σταθμός ανάπαυλας 
και ανεφοδιασμού των εμπόρων και των ταξιδιωτών, οι οποίοι έβρισκαν κατάλυμα στα χάνια, από 
όπου και προήλθε το όνομα του χωριού. Κυρίως είναι φημισμένα για το χιονοδρομικό κέντρο που 
διαθέτουν στις Αγριόλευκες, το οποίο βρίσκεται μονάχα 2 χλμ μακριά σε υψόμετρο 1.529 μ. Στα Χάνια 
θα βρείτε αρκετά εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέριες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την φασολάδα 
και το παραδοσιακό σπεντζοφάϊ! Γεύμα  ατομικά. Στάση για καφέ στην παραλία του Βόλου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Το βράδυ  προαιρετικά Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν.  
Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα Κυριακή 25.12.2022. Λάρισα – Λίμνη Πλαστήρα-Τρίκαλα.(190ΚΜ):  
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 



Αμέσως μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε για την Καρδίτσα. Ελεύθερος χρόνος στο πάρκο  
των Χριστουγέννων στην Παυσιλυπούπολη  για καφέ και προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Κωνσταντίνου & Ελένης. Στη συνέχεια ακολουθεί ο γύρος της λίμνης Πλαστήρα(Μέγδοβα) μέσα από  
μια εντυπωσιακή διαδρομή με πανέμορφα χωριά να στέκονται δίπλα. Άφιξη στην παραλία Λαμπερού. 
Γεύμα ατομικά (συνιστούμε πέστροφα ψητή). Χρόνου επιτρέποντος θα επισκεφτούμε την ιστορική 
μονή Κορώνης. Η μονή Κορώνης ιδρύθηκε ως πατριαρχική και σταυροπηγιακή επί αυτοκράτορα 
Ιωάννη Β' Κομνηνού.  Άφιξη στα Τρίκαλα για επίσκεψη στο «Μύλο των Ξωτικών». Ήταν 9 Δεκεμβρίου 
του 2011 όταν ο Άη Βασίλης μεταμόρφωσε τον Μύλο Ματσόπουλου, στα Τρίκαλα, στο μεγαλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, τον «Μύλο των Ξωτικών». Τα παλιά φουγάρα πήραν 
μπροστά και από τότε δουλεύουν ασταμάτητα, με μοναδικό σκοπό να προσφέρουν χαρά σε μικρούς και 
μεγάλους.  Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάτι καινούριο συμβαίνει στο Μύλο των Ξωτικών… Μια νέα 
ιστορία που θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε ένα κόσμο παραμυθένιο και μαγικό! Ο Άη Βασίλης, 
έχοντας φυσικά μαζί  τους πολύτιμους βοηθούς του τα ξωτικά και τους παραμυθένιους ταράνδους ξεκίνησε 
το ταξίδι του για να προλάβει μέχρι τα Χριστούγεννα να επισκεφθεί τα παιδιά όλου του κόσμου και να 
καταλήξει στον αγαπημένο του Μύλο των Ξωτικών. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, κάτι καινούριο 
συμβαίνει στον Μύλο των Ξωτικών. Ιππότες μιας άλλης εποχής εμφανίσθηκαν και φύλαξαν τον αγαπημένο 
μας Μύλο από τους ¨εισβολείς¨. Φιλοξενήθηκαν στο  παραμυθένιο Κάστρο που δημιούργησε ο Άη Βασίλης με 
τα ξωτικά και θα μας συντροφεύσουν τα φετινά Χριστούγεννα στην πόλη των Τρικάλων. Οι ειρηνικοί και 
ευγενικοί Ιππότες θα μας αφηγηθούν μια ιδιαίτερη, ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία με αξίες και ιδανικά 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Θα συναντήσουμε τους καλόκαρδους Ιππότες στα εντυπωσιακά τους 
Φρούρια και θα ταξιδέψουμε, μέσα από τις ιστορίες τους, σε μια εποχή που συνδυάζει το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον. Διασκεδάστε σαν παιδιά ως αργά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα Δευτέρα 26.12.2022. Λάρισα – Μετέωρα – Επιστροφή (620ΚΜ): 
Πρωινό, επίσκεψη στο μουσείο μανιταριών  και αναχώρηση για τα Μετέωρα, το σπάνιο αυτό 
γεωλογικό φαινόμενο &  ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ελληνικού Χριστιανισμού. Περιήγηση, 
προσκύνημα στη μονή Μεγάλου Μετεώρου. Στη συνέχεια αναχώρηση. Άφιξη στα Γρεβενά, την πόλη 
των μανιταριών. Φαγητό ατομικά εκεί. Συνεχίζουμε την επιστροφή μας με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη 
στην πόλη μας το βράδυ.                   ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΆΤΟΜΟ: 
                 ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 195:€ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 180€, ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 255€ 

                                      ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 105€ 

                  ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ: 40€ 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: *Μεταφορά με πούλμαν υπερυψωμένο. *Τρείς διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
GRAND HOTEL 4* στην Λάρισα(Κέντρο) βαθμοί Booking 8,3 με  πρωινό σε μπουφέ. *Έμπειρο του 
γραφείου συνοδό. *Περιηγήσεις που αναφέρονται. * Ταξιδιωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής 
Ευθύνης με την ΑΝΑΞ.  Έξτρα Ατομική ασφάλιση Ατυχημάτων, ευθύνη του πελάτη να τη ζητήσει, 
με εξτρά βέβαια πληρωμή 5€ το άτομο.(έως 75 ετών). *  Φ.Π.Α Εντός.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν * Φόρο διανυκτέρευσης 1,50€ το δωμάτιο τη 
διανυκτέρευση, πληρωτέα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. * Επίναυλο καυσίμων(σημερινή τιμή 
πετρελαίου κίνησης 2,00€) *Ότι δεν αναφέρεται ρητά. 
  

 

 


