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Παρασκευή 25 Ιανουαρίου    -  Κυριακή 27 Ιανουαρίου  2013 

3ήµερη εκδροµή στην Κεντρική Ελλάδα 
Μια θαυµάσια ευκαιρία για να γνωρίσετε οργανωµένα µε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. µία γωνιά της Ελλάδας όπου ο 
άνθρωπος και η φύση δηµιούργησαν ένα σκηνικό… Αλπικής οµορφιάς και κάλους , µε διαµονή στο 
οµορφότερο ξενοδοχείο της λίµνης Πλαστήρα  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

1η ΜΕΡΑ Παρασκευή 25  Ιανουαρίου  2013 : Αναχώρηση από την Αθήνα (γραφεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) στις 08.00 
µε πρώτη στάση στην Λαµία. Αφού διατρέξουµε στη συνέχεια την Κεντρική Ελλάδα θα επισκεφθούµε αρχικά 
την Καρδίτσα και θα καταλύσουµε στο ξενοδοχείο ¨ΝΑΪΑ∆ΕΣ¨, που βρίσκεται κτισµένο στην οµορφότερη 
πλευρά της λίµνης Πλαστήρα, κτισµένο αµφιθεατρικά δίπλα στις όχθες της λίµνης ώστε οι επισκέπτες να 
απολαµβάνουν την υπέροχη θέα. Ακολουθεί δείπνο στο ξενοδοχείο και ευκαιρία για χαλάρωµα µε ακούσµατα 
και ήχους που έχετε πιθανά ξεχάσει… ∆ιανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013(ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ ): Λήψη πρωϊνού και αναχώρηση 
για να γνωρίσουµε στην ορεινή πλευρά του νοµού Τρικάλων, τα χωριά :Πύλη, Ελάτη και Περτούλι µε τις 
δασώδεις βουνοκορφές του όρους ΚΟΖΙΑΚΑ, που έχουν µετατρέψει την περιοχή σε πραγµατική ¨ΕΛΒΕΤΙΑ¨. 
Είναι µια σπάνια φυσική οµορφιά που σας περιµένει για περιήγηση και περιπλάνηση που θα σας µείνει 
αξέχαστη.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ΜΕΡΑ Κυριακή 27  Ιανουαρίου   2013 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ): Νωρίς το 
πρωί αναχωρούµε για να περιηγηθούµε στα µαγευτικά τοπία της λίµνης Πλαστήρα και να αγναντέψουµε το βουνό 
ΑΓΡΑΦΑ. Θα διασχίσουµε µια υπεροχή διαδροµή µε πυκνή βλάστηση στις όχθες της λίµνης. Θα σας εντυπωσιάσουν τα 
παραδοσιακά χωριά µε την τοπική αρχιτεκτονική τους και την υπέροχη θέα στην λίµνη. Το Νεοχώρι  βρίσκεται σε 
υψόµετρο 950 µ. µε εντυπωσιακή θέα στη λίµνη. Το Μπελοκοµίτη ξεχωρίζει µε την αρχιτεκτονική, όπως και τα Καλύβια. 
Αργά το απόγευµα παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής για Αθήνα µε τις απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Άφιξη στην 
Αθήνα το βραδάκι µε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Τέλος Εκδροµής 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :   180 € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
� 2 ∆ιανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ¨ΝΑΪΑ∆ΕΣ¨ (www.naiades.gr) στη λίµνη Πλαστήρα. 
� Πρωϊνό καθηµερινά. 
� ∆είπνο στο ξενοδοχείο ¨ΝΑΪΑ∆ΕΣ¨. 
� Μεταφορές  µε πούλµαν συµφώνα µε το πρόγραµµα..  
� Περιηγήσεις-Ξεναγήσεις. 
Σηµείωση: 
� Μονόκλινο (επιβάρυνση)              (…… €) 
� ∆ηλώσεις Συµµετοχής: στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στα τηλέφωνα : 210 3563357, 3938. 
� Προκαταβολή  50 € (κατ’ άτοµο) µε την δήλωση.  
� Καταθέσεις χρηµάτων ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αρ.Λογαρ. 23-172-747) µε αποστολή του καταθετηρίου 

πληρωµής στο fax  210 3563610. 
� ∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας. 

Το ∆.Σ. του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
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