
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 5/4/2014  (ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ)

• 06:45  Συγκέντρωση κοντά στον χώρο του σχολείου, στο 
τέρμα του 235.

• 07:00 Αναχώρηση με προορισμό την Λίμνη Πλαστήρα
• 12:30 Άφιξη στην Λίμνη Πλαστήρα. Περιήγηση στις όχθες της λίμνης 

και στα γύρω χωριά . Επίσκεψη στο φράγμα και στον 
Υδροηλεκτρικό σταθμό της λίμνης. 

• 14:30 Αναχώρηση για την πόλη των Τρικάλων.
• 15:20 Άφιξη στην πόλη των Τρικάλων. Ελεύθερος χρόνος για 

μεσημεριανό φαγητό και βόλτα στην πόλη.
• 18:00 Αναχώρηση με προορισμό την Καλαμπάκα
• 18:30 Άφιξη στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στα ξενοδοχεία, χρόνος για 

ξεκούραση
• 20:30  Δείπνο και προαιρετική βραδινή έξοδος στην πόλη της 

Καλαμπάκας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 6/4/2014  (ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

• 09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
• 09:30 Αναχώρηση για Περτούλι.
• 10:30 Άφιξη στο Περτούλι. Περιήγηση στα γραφικά χωριά και στο 

απαράμιλλης ομορφιάς δάσος του Περτουλίου. Περίπατος σε 
μονοπάτια της περιοχής.

• 14:00 Μεσημεριανό φαγητό στην περιοχη
• 16:00 Αναχώρηση με προορισμό την Καλαμπάκα. Στάση στο χωριό της 

Πύλης για να επισκεφθούμε το γεφύρι της Πόρτας ή του Αγίου 
Βησσαρίωνα. 

Χτίστηκε το 1514 από τον Μητροπολίτη Λαρίσης 
Βησσαρίωνα, βρίσκεται λίγο έξω από την Πύλη και 

γεφυρώνει τον Πορταϊκό Ποταμό. Μέχρι το 1936 
ήταν ο μοναδικός σύνδεσμος των Τρικάλων με τα 
χωριά του Ασπροπόταμου. Είναι μονότοξο άνοιγμα 28 μέτρα  και

είναι το δεύτερο σε μέγεθος γεφύρι στη Θεσσαλία.

• 17:30 Αναχώρηση για Καλαμπάκα.
• 18:15 Άφιξη στην Καλαμπάκα, ξεκούραση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος 

χρόνος.
• 20:30  Δείπνο στο ξενοδοχείο, προαιρετική βραδινή έξοδος 

στην πόλη των Τρικάλων.



ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ: 7/04/2014  (ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

• 09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
• 09:30 Αναχώρηση για Μετέωρα.
• 10:00 ΑΦΙΞΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ
• 13:00 Αναχώρηση από τα Μετέωρα με προορισμό την 

Καρδίτσα
• 14:00 Στάση στην Καρδίτσα για μεσημεριανό φαγητό και 

ελεύθερο χρόνο
• 16:30 Αναχώρηση Αθήνα
• 21:15  Άφιξη στο σχολείο (τέλος εκδρομής)


