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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 

ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗ στο 4* MOUZAKI PALACE HOTEL & SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας διοργανώνει εκδρομή στα Τρίκαλα, το 

τετραήμερο 5 - 8 Δεκεμβρίου (απαραίτητη διαμονή τουλάχιστον δύο 

διανυκτερεύσεων, με ευελιξία στην ημερομηνία προσέλευσης), με διαμονή στο  

4* MOUZAKI PALACE HOTEL & SPA. 

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, χτισμένο σε λόφο στις παρυφές της πόλης του 

Μουζακίου, περιτριγυρισμένο από δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύκα, 

αποτελεί το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας. Προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης 

και του Θεσσαλικού κάμπου, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. 

Επιπλέον, το ξενοδοχείο απέχει μόλις 20 λεπτά από την Καρδίτσα και 15 από 

την πόλη των Τρικάλων, στο κέντρο δημοφιλών προορισμών, όπως η Λίμνη 

http://www.seytpe.gr/


Πλαστήρα (20 λεπτά), το πανέμορφο Περτούλι (20 λεπτά) και τα επιβλητικά 

Μετέωρα (35 λεπτά).  

Σας δίνεται, λοιπόν, η ευκαιρία παράλληλα με τη ζεστή φιλοξενία και τις 

παραδόσεις της περιοχής να αποδράσετε με πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

Οι μικροί μας φίλοι θα επισκεφθούν, βεβαίως, το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο 

θεματικό πάρκο της Ελλάδας στο "Μύλο των Ξωτικών", για να απολαύσουν με 

ξεχωριστό τρόπο τις γιορτές των Χριστουγέννων.  

Εκεί, θα επισκεφτούν το σπίτι του Άι - Βασίλη, το πολικό Express, το 

παραμυθόσπιτο και το ταχυδρομείο των ξωτικών, το σαφάρι Playmobil στην Αφρική, 

το ενεργειακό πάρκο, το εργαστήρι ζωγραφικής προσώπου με πραγματική σοκολάτα, 

το αγαπημένο σε όλους εργαστήρι face painting,  το εργαστήρι αναρρίχησης, κ.α. 

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, σ’ ένα μοναδικό ταξίδι στις φυσικές ομορφιές και την 

ιστορία της ευρύτερης περιοχής. 

Τιμή συμμετοχής 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ MOUZAKI PALACE 4* 
 

 Μονόκλινο :                              70,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

 Δίκλινο :                                80,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

 Δύο άτομα και ένα ή δύο παιδιά έως 5 ετών :  80,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

 Δύο άτομα και ένα παιδί 6 έως 12 ετών :    90,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

 Δύο άτομα και δύο παιδιά 6 έως 12 ετών:     105,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

 Τρία άτομα άνω των 12 ετών :             105,00 € / δωμάτιο ανά ημέρα 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής (3 € ανά δωμάτιο / ανά 

διανυκτέρευση),  ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο. 

   Η προσφορά περιλαμβάνει: 

 Πρωινό σε μπουφέ, 

 Βραδινό σε μπουφέ, 

 Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, της sauna, του 

υδρομασάζ και του γυμναστηρίου (η χρήση της εσωτερικής πισίνας από τα 

παιδιά θα πραγματοποιείται τις 2 πρώτες ώρες λειτουργίας του Spa), 

 early check in κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση 

από την υποδοχή του ξενοδοχείου), 

 late check out κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση 

από την υποδοχή του ξενοδοχείου), 



 δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με τις παραπάνω χρεώσεις κατόπιν 

διαθεσιμότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχές Ξενοδοχείου:  

 Υπηρεσία δωματίων 

 Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης 

 Εστιατόριο 

 Μπαρ - Καφετέρια 

 Παιδική πισίνα 

 Υπηρεσίες Spa 

 Σάουνα 

 Yδρομασάζ 

 Τζακούζι 

 Γυμναστήριο 

 Σαλόνι 

 Συνεδριακός χώρος 

 Εσωτερικός παιδότοπος κάθε 

Κυριακή 

 Υπηρεσία πλυντηρίου 

 Δωμάτια για μη καπνίζοντες 

 Ασανσέρ 

 Τζάκι στο χώρο του εστιατορίου 

& της καφετέριας 

 Κεντρική θέρμανση 

 Ασύρματη Πρόσβαση στο 

Internet 

 NOVA στους κοινόχρηστους 

χώρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχές Δωματίου:  

 Mini-bar 

 Κλιματισμός 

 Τηλέφωνο 

 Χρηματοκιβώτιο 

 Παροχή ασύρματου και 

ενσύρματου internet μέσα στα 

δωμάτια 

 Σεσουάρ μαλλιών 

 Δορυφορική TV 

 Ευκολίες για ΑΜΕΑ 

 



Προσέλευση -  Αποχώρηση 

 Η προσέλευση των συναδέλφων και των οικογενειών τους θα μπορεί να 

γίνεται μετά τις 12:00. Early check in κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται 

ερώτηση και ενημέρωση από την υποδοχή του ξενοδοχείου). 

 Η αναχώρηση των εκδρομέων θα γίνεται έως τις 12:00. Late check out 

κατόπιν διαθεσιμότητας (απαιτείται ερώτηση και ενημέρωση από την υποδοχή 

του ξενοδοχείου). 

 Ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων. 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Οι συνάδελφοι - μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, 

παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνοδευτική αίτηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση AlymaraM@piraeusbank.gr ή εναλλακτικά στο fax του 

Συλλόγου 216 7005404 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. 

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος του συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου θα 

επικοινωνεί απευθείας μαζί σας, προκειμένου να προχωρήσετε στην οριστικοποίηση 

της κράτησή σας, καθώς και στην κατάθεση της προκαταβολής στο λογαριασμό που 

θα σας υποδειχθεί. 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του 

Συλλόγου   216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 

(εσ. 28141) & 216 4001699. 

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                      Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

                        Μπεμπένης  Εμμανουήλ                              Γοίλιας Ισίδωρος 
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