22-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΗΝ ΙΣΤΙΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γρεβενά, Βασιλίτσα, Σμίξη, Λάβδας, Σιάτιστα, Αιανή, Κοζάνη, Περιβόλι,
Βοβούσα, Βάλια Κάλντα, Μηλιά, Μέτσοβο, Λίμνες Πολυφήτου και Αώου
Το βουνό της Βασιλίτσας στην Πίνδο, με τα παραδοσιακά χωριά
Σμίξη, Λάβδα, Αβδέλα, Βοβούσα, Περιβόλι και με το γνωστό
φιλόξενο χιονοδρομικό κέντρο σε συνδυασμό με τη Βάλια Κάλντα και
το Αρκουδόρεμα, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου,
καθώς και οι δύο τεχνητές λίμνες μία στον ποταμό Αλιάκμονα
(Λίμνη Πολυφήτου) και μία στον Αώο θα είναι ο οικολογικός και
φυσιολατρικός προορισμός της πενθήμερης Χριστουγεννιάτικης
εξόρμησης της Εναλλακτικής Δράσης Όμως το εξαιρετικό αυτό σκηνικό
που πρωταγωνιστούν πλούσια φυσικά οικοσυστήματα είναι άρρηκτα
δεμένο τόσο με την προϊστορία και τους παλαιοντολογικούς θησαυρούς
της Μηλιάς και την αρχαία ιστορία όπως θα τη δούμε στον
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αιανής, μιας από τις πολλές
πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας. Είναι επίσης δεμένο με την ξεχωριστή
γνωστή αρχιτεκτονικά παράδοση που αποτυπώνεται στο Μέτσοβο και
στα αρχοντικά της Σιάτιστας και της Κοζάνης με το μοναδικό στο
είδος του λαογραφικό μουσείο
Αναλυτικό πρόγραμμα
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου
8πμ Αναχώρηση από Βούλα
8.30 Επιβίβαση στην Ομόνοια
.
5μμ Θα φθάσουμε στα Γρεβενά με τις ανάλογες στάσεις και αφού
περάσουμε από Λάρισα, Ελασσόνα, Τύρναβο, και λίμνη Πολυφήτου στον
Αλιάκμονα. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου
Βοβούσα – Βάλια Κάλντα– Περιβόλι - Αβδέλλα
8πμ Θα αναχωρήσουμε για τη Βοβούσα. Σε μια ώρα περίπου θα
φθάσουμε στο χωριό φτάνουμε στο χωριό και θα κάνουμε μια υπέροχη
και εύκολη πεζοπορία στο Δρυμό της Βάλια Κάλντα και δίπλα στο
Αρκουδόρεμα με προορισμό τους καταρράκτες. Στην επιστροφή μας
θα συναντήσουμε στην απέναντι όχθη το καταφύγιο της Βάλιας Κάλντα,
όπου και θα έχουμε προγραμματίσει γεύμα. Η διαδρομή μέσα στο δάσος
με τις έντονες εντυπώσεις θα διαρκέσει συνολικά 4 ώρες. Όσοι δεν
επιθυμούν μπορούν ή να μείνουν στο χωριό ή να περπατήσουν λιγότερο
και σταματήσουν στο καταφύγιο. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στο
χωριό Περιβόλι για και εάν ο χρόνος επαρκεί θα μείνουμε για λίγο στο
γραφικό και χωμένο μέσα στα έλατα χωριό Αβδέλλα.
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου
Σιάτιστα – Αιανή-Κοζάνη
8.30πμ Θα αναχωρήσουμε για την όμορφη Σιάτιστα. Θα περιηγηθούμε
την πόλη με περίπατο δίπλα στο ποτάμι, θα
επισκεφθούμε τα
διατηρητέα αρχοντικά που λειτουργούν ως μουσεία και να ξεναγηθούμε
σε οινοποιείο της πόλης που παράγει το ιδιαίτερο λιαστό κρασί της
περιοχής. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αιανή, την αρχαία
πρωτεύουσα της Άνω Μακεδονίας στο βασίλειο της Ελίμειας όπου και θα
επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο.
Κατόπιν
φθάσουμε στην Κοζάνη, όπου θα ξεναγηθούμε στο εξαίρετο
λαογραφικό μουσείο. Θα περιηγηθούμε το κέντρο της πόλης , που θα
έχουμε γεύμα
5μμ Επιστροφή στο ξενοδοχείο
9μμ Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Τρίτη 25 Δεκεμβρίου
Βασιλίτσα - Σμίξη - Λάβδας

9πμ Θα αναχωρήσουμε για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας,
όπου θα είμαστε σε μία ώρα Όσοι/ες θέλουν μπορούν να κάνουν Σκί, αν
έχει χιόνι, ή να απολαύσουν τη βόλτα στο χιόνι και τον καφέ στο σαλέ.
Οι λάτρεις της πεζοπορίας μπορούν να περπατήσουν για δύο ώρες στο
γραφικό μονοπάτι από τη Σμίξη προς τη Σαμαρίνα.
2.30μμ Μετά από την επίσκεψη στο χινοδρομικό και τη Σμίξη θα
αναχωρήσουμε για το χωριό Λάβδα όπου θα έχουμε το
χριστουγεννιάτικο γεύμα
5μμ Αναχώρηση για το ξενοδοχείο.
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου
Μηλιά-Λίμνη Αώου-Μέτσοβο- Αθήνα
9.00πμ Θα αναχωρήσουμε για το χωριό Μηλιά για να επισκεφθούμε
τον εκθεσιακό χώρο των σπάνιων παλαιοντολογικών ευρημάτων. Η
περιοχή της Μηλιάς έγινε διεθνώς γνωστή όταν οι ανασκαφές έφεραν
στο φως ένα ζεύγος των μεγαλύτερων χαυλιοδόντων παγκοσμίως (4,39
και 5,02 μέτρων) Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη λίμνη του Αώου,
όπου θα υπάρχει δυνατότητα για μία μικρή ευχάριστη πεζοπορία μιας
ώρας στο γεμάτο οξιές και βελανιδιές βουνό Σκάρος. Από εκεί θα
φθάσουμε στο Μέτσοβο για περιήγηση και φαγητό
3μμ Επιστροφή στην Αθήνα

Κόστος συμμετοχής 215 Ευρώ για μέλη και 230 για μη μέλη
Τα μονόκλινα είναι πολύ περιορισμένα και η διαφορά για κάθε
νύχτα είναι 20 Ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται
-Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο Μηλιώνης
-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Ξεναγήσεις

www.milionishotel.gr

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2πμ και 5-7μμ
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το Σάββατο
1η Δεκεμβρίου με προκαταβολή 60 Ευρώ ανά άτομο
στο
λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040
0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

