
 18-21 Ιουνίου 2021 - Ανακαλύπτουμε τη Θεσσαλία
του πολιτισμού και της φύσης | 4 μέρες

Η  ομάδα  της  Somewhere We Know διοργανώνει  μία  ιδιαίτερη  τετραήμερη  πολιτιστική

εκδρομή στη Θεσσαλία, στις 18-21 Ιουνίου 2021. 

Ταξιδέψτε  με  ασφάλεια  σε  μικρό  γκρουπ  και  ανακαλύψτε  μαζί  μας  έναν  μοναδικό  τόπο

πλούσιο σε πολιτισμούς κ φυσικά τοπία.

Ξεναγός της εκδρομής: 

Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας- Ερευνήτρια-Διπλωματούχος Ξεναγός 

«Θεσσαλία.  Τόπος κυκλωμένος όρη μυθικά,  ρωμαλέα, ποιητικά, φορτωμένα βλάστηση και

ιστορία και ένας κάμπος με καμαρωτό ποτάμι και αχανείς καλλιέργειες. Η αφήγηση μας και η

γνωριμία σας θα γίνει  εκεί  όπου  ανάγεται  η  αρχή της  ανθρώπινης παρουσίας  σε  σπήλαια

παλαιολιθικής εποχής (Θεόπετρα). Ύστερα ο πλούτος της νεολιθικής εποχής μας αντικρίζει



σιωπηλός και μυστηριώδης (Διμήνι) ενώ η αρχαιότητα εντυπωσιάζει με τις σπάνιες γραπτές

επιτύμβιες στήλες, τα νέα ευρήματα ανασκαφών και τα εκθέματα σχετικά με τον δημόσιο

και ιδιωτικό βίο που παρουσιάζονται όλα με παραδειγματικό τρόπο (Μουσείο Βόλου). Όμως

μια συγκινητική και τρυφερή έκπληξη,  με την υπογραφή του  λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου,

κρύβεται στο πηλιορείτικο αρχοντικό (Ανακασιά). 

Μια πόλη, σταυροδρόμι εμπορίου και εκστρατειών, επιβάλλεται και περηφανεύεται για το

Αρχαίο Θέατρό της αλλά και για το Διαχρονικό της Μουσείο (Λάρισα). Ο φιδωτός δρόμος δεν

θα  μας  αποτρέψει  την  επίσκεψη  σε  ένα,  του  18ου  αιώνα,  και  από  τα  πιο  σημαντικά

βιοτεχνικά κέντρα του βαλκανικού χώρου (Αμπελάκια). Από τα κρεμασμένα, θαρρείς από το

ουράνιο  στερέωμα,  μοναστήρια,  το  προσκύνημα  μας  περιορίζεται  στην  πιο  σεμνή  αλλά

κατάγραφη μονή (Μετέωρα, Αγ. Νικόλαος Αναπαυσάς). 

Στις  πλουτοφόρες  πλαγιές  της  Πίνδου,  η  βυζαντινή  παρουσία  υπογράφει  τις  σελίδες  της

ιστορίας  της με  ακέραια,  μεγαλόπρεπα  μνημεία,  μοναδικά αρχιτεκτονικά στολίδια (Πύλη-

Πόρτα  Παναγιά).  Η  φύση  τέλος  σφραγίζει  με  τη  γαλήνη  της  τους  ορεινούς  όγκους  και

προσφέρει, χαλάρωση και εδεσματικές απολαύσεις (Λίμνη Πλαστήρα). 

Αποσπάσματα από τις αφηγήσεις των Δυτικο-ευρωπαίων περιηγητών  (17ου-20ού αιώνα), θα

συντροφεύουν τις διαδρομές και τις επισκέψεις σας».      

Ι.Β.

Βασικοί σταθμοί του ταξιδιού:

 Μουσείο Θεόπετρας
 Οικισμός της Νεολιθικής εποχής Διμήνι
 Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
 Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου στην οικία Κοντού στην Ανακασιά Πηλίου
 Αρχοντικό Σβάρτς στα Αμπελάκια
 Λάρισα (Διαχρονικό Μουσείο, χριστιανικά και οθωμανικά μνημεία)
 Μετέωρα, Αγ. Νικόλαος Αναπαυσάς 
 Κυνήγι τρούφας στην Καλαμπάκα 
 Τρίκαλα (μνημεία, μουσείο και αξιοθέατα)
 Βυζαντινός ναός Πόρτας Παναγιάς στην Πύλη 
 Λίμνη Πλαστήρα 



Πρόγραμμα εκδρομής

Πρώτη μέρα – Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Από την Αθήνα προς τη θεσσαλική χώρα. Διασχίζοντας τον βοιωτικό και τον φθιωτικό

κάμπο – τοπία εισαγωγικά θαρρείς για τη θεσσαλική λεκάνη - και ύστερα από μία μικρή

στάση θα ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη, λίγο έξω από τον Βόλο,  στο χωριό  Ανακασιά,

όπου  η  αγαθότητα  μιας  ψυχής  άφησε  τις  ζωγραφιές  να  μιλούν  με  έναν  μυθικό

τελετουργικό τρόπο: oι τοιχογραφίες του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου στην οικία Κοντού. 

Συνεχίζουμε προς τον Βόλο και η επίσκεψή μας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, θα

μας αποκαλύψει, με έναν πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης: τον νεολιθικό μικρόκοσμο

(εργαλεία,  αντικείμενα,  κοσμήματα,  ειδώλια,  αγγεία  χρηστικά  και  ταφικά)  από  τις

προϊστορικές  τοποθεσίες  της  περιοχής  αλλά  και  αξιόλογα  ευρήματα  των  ιστορικών

χρόνων. Ξεχωρίζουν οι γραπτές στήλες της Δημητριάδος (3ος π.Χ. αι.), σπάνια δείγματα

ελληνιστικής  ζωγραφικής,  οι  αναπαραστάσεις  τάφων  καθώς  και  ο  πλούτος  των

ευρημάτων των αρχαίων ιστορικών χρόνων από την ευρύτερη περιοχή. 

Στη  συνέχεια,  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο  και  περίπατος  για  τη  γνωριμία  με  την

πρωτεύουσα της Μαγνησίας: γειτονική της μυθικής Ιωλκού και της αρχαίας Δημητριάδος,

την πόλη που υποδέχτηκε Μικρασιάτες πρόσφυγες,  την πόλη με τα τσιπουράδικα και

τους ασυναγώνιστους θαλασσομεζέδες, την πόλη με το μέτωπο στον Παγασητικό κόλπο

και με αποκούμπι το βουνό των Κενταύρων, την πόλη με την δυναμική και πρωτοπόρα

πολιτιστική ζωή. - Διανυκτέρευση στον Βόλο.

Δεύτερη μέρα – Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Θα αναχωρήσουμε από την πόλη του Βόλου και θα ξεκινήσουμε την αφήγηση του χρόνου,

σε  μικρή  απόσταση  από  τον  Βόλο,  σε  μία  από  τις  παλαιότερες  στην  Ευρώπη  μικρές

κοιτίδες  πολιτισμού,  της  νεολιθικής  εποχής  το  Διμήνι.  Εκεί  οι  άνθρωποι,  για  χιλιετίες,

προσαρμοσμένοι στον φυσικό χώρο εγκαταστάθηκαν, καλλιέργησαν τη γη, έθρεψαν ζώα,

έχτισαν  πλινθόκτιστες  οικίες,  επιδόθηκαν  σε  οικοτεχνικές  δραστηριότητες  και

μοιράστηκαν το «ιδιωτικό» και το «δημόσιο». 



Συνεχίζουμε προς τον νομό Λαρίσης και από τους μαλακούς καλλιεργημένους λόφους θα

φτάσουμε στο πολυτραγουδισμένο στενό,  ανάμεσα στον Όλυμπο και στον Κίσαβο, τα

Θεσσαλικά Τέμπη. Λίγα στριφογυριστά χιλιόμετρα θα μας φέρουν στα  Αμπελάκια στον

πιο φημισμένο οικισμό της οθωμανικής περιόδου, με την δραστήρια κοινότητα τον 18ο

αιώνα, τη νηματουργία και τις βαφές νημάτων και τις οικονομικές σχέσεις με την κεντρική

Ευρώπη. Επίσκεψη στο Αρχοντικό Σβάρτς, αξιόλογο δείγμα οικίας της εποχής. 

Στη  Λάρισα, θα επισκεφτούμε και θα γνωρίσουμε τα σημαντικά και μοναδικά στο είδος

τους  μνημεία  της  θεσσαλικής  πρωτεύουσας:  το  αρχαίο  θέατρο,  τα  παλαιοχριστιανικά

ερείπια,  το  οθωμανικό μπεζεστένι,  τα  τεμένη και  φυσικά  θα  επισκεφτούμε  το  νέο

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Θα καταλήξουμε στα Τρίκαλα για τη διανυκτέρευσή μας. 

Τρίτη μέρα – Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021           

Ξεκινάμε  την  ημέρα  μας  με  μία  περιήγηση  σε  μια  από  τις  σημαντικότερες  θέσεις

κατοίκησης από την παλαιολιθική εποχή έως και τα νεολιθικά χρόνια (100.000 π.Χ.- 3000

π.Χ.). Το αξιόλογο τοπικό Μουσείο της Θεόπετρας, με τα ιδιαίτερα ευρήματα μας δίνει μια

ανάγλυφη εικόνα της τότε ζωής.  Συνεχίζουμε προς την Καλαμπάκα και μετά το χωριό

Καστράκι, από το εκπληκτικό δάσος των βράχων, τα Μετέωρα, όπου αιωρούνται θαρρείς

τα  ορθόδοξα  μοναστήρια,  θα  επισκεφτούμε  την  Ιερά  Μονή  του  Αγίου  Νικολάου  του

Αναπαυσά. Ιδρύθηκε πριν τον 16ο αιώνα και οι μικροί ιεροί της χώροι τοιχογραφούνται με

τις εξαιρετικής ποιότητας και σπάνιας θεματικής αγιογραφίες του περίφημου Κρητικού

ζωγράφου Θεοφάνη Μπαθά Στρελίτζα. 

Επιστρέφουμε στην  Καλαμπάκα,  στους πρόποδες των Μετεώρων, όπου θα έχουμε μία

ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία,  απολαμβάνοντας ένα ανεπανάληπτο  κυνήγι τρούφας

στα  πανέμορφα  και  άγνωστα  δάση  της  περιοχής,  σε  πολύ  μικρή  απόσταση  από  την

Καλαμπάκα. Θα καταλήξουμε στα  Τρίκαλα,  πόλη χτισμένη στη θέση της προ-ομηρικής

Τρίκκης και μετέπειτα σημαντικό κέντρο τη λατρείας του Ασκληπιού. Θα γνωρίσουμε την

παλιά πόλη, τα μνημεία της (Κουρσούμ τζαμί, Λουτρά, κάστρο), τις πρόσφατες εκθέσεις

που τιμούν λαϊκούς δημιουργούς αλλά και τον ειδυλλιακό χώρο γύρω από τον ποταμό

Ληθαίο και τους γύρω πεζόδρομους. - Διανυκτέρευση στα Τρίκαλα. 



Τέταρτη μέρα –  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021       

Ξεκινάμε για τους πρόποδες της Πίνδου. Κρυμμένο σε ένα μαγευτικό τοπίο και κοντά στο

πέτρινο  γεφύρι  Πύλης,  θα  επισκεφτούμε  τον  βυζαντινό  ναό  της  Πόρτας  Παναγιάς,

καθολικό σταυροπηγιακής μονής με μοναδικές ολόσωμες ψηφιδωτές εικόνες. Ο δρόμος

μας  φέρνει  προς  τη  Λίμνη  Πλαστήρα,  όπου  θα  έχουμε  ελεύθερο  χρόνο  για  να

περπατήσουμε δίπλα στη λίμνη και να απολαύσουμε τη μοναδική φυσική ομορφιά της

περιοχής.  Μετά  από  ένα  απολαυστικό  γεύμα  κατεβαίνουμε  προς  την  Φθιώτιδα  και

παίρνουμε την εθνική οδό για να επιστρέψουμε στην Αθήνα.   

Λίγα λόγια για την ιστορικό/ διπλωματούχο ξεναγό Ιόλη Βιγγοπούλου 

Γεννήθηκε  στην  Κωνσταντινούπολη.  Πτυχιούχος  του  Πανεπιστημίου  Aθηνών,

διπλωματούχος  της  Σχολής  Ξεναγών  Αθηνών  και  της  Ecole  du  Louvre  και  Διδάκτωρ

Ιστορίας  από  το  Πανεπιστήμιο  της  Σορβόννης,  εργάστηκε  ως  Ερευνήτρια  στο  Εθνικό

Ίδρυμα  Ερευνών,  με  γνωστικό  αντικείμενο  την  ταξιδιωτική  γραμματεία  και

εικονογράφηση. Oι μελέτες, οι δημοσιεύσεις και η συνεργασία της και με άλλους φορείς

αφορούν θέματα τοπικής ιστορίας και ιστορικής και πολιτιστικής γεωγραφίας καθώς και

ιστορίας  και  πολιτισμού του νεότερου ελληνισμού.  Οι  διαλέξεις  και  ξεναγήσεις  της,  σε

Έλληνες  και  αλλοδαπούς,  μαθητές  και  ενήλικες,  στον  ευρύτερο  χώρο  του  ελληνικού

πολιτισμού,  εμπλουτισμένες με εποπτικό υλικό,  ανθολογήσεις κειμένων και χαρακτικά

συνδυάζουν τον ενθουσιασμό της για την μυθολογία, τη λατρεία της για την αρχαιότητα,

την έλξη της για το Βυζάντιο και το πάθος της για τους περιηγητές.

Τιμή κατά άτομο 
_ Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο:  € 355 
_ Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο: € 435

Τι περιλαμβάνεται:

 Διαμονή  σε  ξενοδοχεία  4*  με  πρωινό  στο  Βόλο  (Aegli  Hotel)  και  στα  Τρίκαλα

(Trikala River House) 

 Φόρος Διαμονής ανά διανυκτέρευση

 Έμπειρη ξεναγός (Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας- Ερευνήτρια και Διπλωματούχος

Ξεναγός) 

https://www.theriverhouse.gr/
https://www.aegli.gr/


 Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο  - μέγιστος αριθμός επιβατών ακολουθώντας

τους κανονισμούς που θα εξαγγελθούν για τον covid-19.

 Ασύρματα  ακουστικά  ξενάγησης  (απαραίτητα  με  βάση  τους  κανονισμούς   που

έχουν εξαγγελθεί για τον covid-19)

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας  

 Ενημερωτικό υλικό

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Τι δεν περιλαμβάνεται:

 Προσωπικά έξοδα

 Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία όπου ζητηθούν

 Γεύματα και ποτά

 Φιλοδωρήματα και Αχθοφορικά

 Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δηλώστε συμμετοχή σε αυτή τη φόρμα 
https://forms.gle/bRiiefLSsY34EkVJ9 

 Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τη  ν Πέμπτη, 27 Μαϊου   2021. 

 Καθώς ο αριθμος συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (37 άτομα), 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ύστερα από τη δήλωση συμμετοχής στην εκδρομή,  θα ενημερωθείτε με  e-mail για την

κράτησή σας και τους τρόπους πληρωμής της προκαταβολής.

Η κράτησή σας θα είναι έγκυρη, μόνο όταν θα έχετε πραγματοποιήσει την κατάθεση της

προκαταβολής.

Το ποσό προκαταβολής ανά άτομο για τη διαμονή σε δίκλινο είναι 105€ και σε μονόκλινο

130€.

https://forms.gle/bRiiefLSsY34EkVJ9


Η  κατάθεση  της  προκαταβολής  θα  πρέπει  να  γίνει  με  την  αίτηση  συμμετοχής  και  το

αργότερο έως την Πέμπτη, 27 Μαϊου   2021. 

Η  εξόφληση θα  πρέπει  να γίνει  έως  15  μέρες πριν  την  πραγματοποίηση  της  εκδρομής

(Πέμπτη, 03/06).

Το υπόλοιπο ποσό για τη διαμονή σε δίκλινο είναι 250€ και σε μονόκλινο 305€.

Δωρεάν  ακύρωση, με  επιστροφή  της  προκαταβολής,  μπορεί  να  γίνει  έως  την  Πέμπτη,

27/05. 

Για ακύρωσεις μετά την Πέμπτη, 27/05, θα κρατηθεί η προκαταβολή, αλλά θα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή σε ομαδική ή ατομική εκδρομή για διάστημα 12 μηνών

από την ημερομηνία ακύρωσης της συμμετοχής.

Ταξιδεύουμε με ασφάλεια

Ακολουθούμε τις υποδείξεις της Πολιτείας ώστε το ταξίδι σας να είναι ασφαλές.

Επιλέγουμε ξενοδοχεία, τρόπους μετακινήσεων και χώρους εστίασης με τις απαιτούμενες

πιστοποιήσεις πρωτοκόλλων υγιεινής. Το πλάνο κάθε ημέρας ταξιδιού γίνεται με στόχο το

χαμηλό συγχρωτισμό. 

Για να μάθετε περισσότερα για την εκδρομή:

μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 211 4113224 - 6936 806 306 ή να στείλετε ένα email 

και η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό. 

Με ποιους τρόπους μπορείτε να πληρώσετε;

– Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης και με χρέωση πιστωτικής 

κάρτας μέσω LivePay  .  gr   σε αυτό το   link  >> 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας είναι οι εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ)

Αριθμός Λογ/σμού: 5080-072588-187

IBAN: GR20 0172 0800 0050 8007 2588 187

EUROBANK (ΚΟΥΡΑΦΑ Ι & Π & Γ ΟΕ)

Αριθμός Λογ/σμού: 0026.0323.61.0200595378

ΙΒΑΝ: GR27 0260 3230 0006 1020 0595 378 

https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1/somewhere-we-know---%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1-%CE%B9----%CF%80----%CE%B3--%CE%BF-%CE%B5-.aspx


Μετά την κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με εμαιλ για τα παρακάτω:

1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.

2) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

σας ευχαριστούμε πολύ! 

Somewhere We Know 
Ασκληπιού 100, 114-71 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 211 411 3224 / Κινητό: 6936 806306

email: info@somewhereweknow.com

www.somewhereweknow.gr

http://www.somewhereweknow.gr/
mailto:info@somewhereweknow.com

