THINGS TO DO
Εμπειρίες & Δραστηριότητες

Ananti City Resort - Τrikala

Ο Ταξιδιωτικός σας Οδηγός
για τα Τρίκαλα
Καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα! Tο πράσινο, το νερό και ο κόσμος των Τρικάλων
είναι τα τρία καλά χαρακτηριστικά της πόλης σύμφωνα με τους ντόπιους. Όταν
πατήσετε το πόδι σας σε αυτήν τη ζωντανή πόλη που αποπνέει συγχρόνως
ευρωπαϊκό και ανατολίτικο αέρα, χωρίς να απαρνιέται την αυθεντική ελληνικότητά της, θα διαπιστώσετε ότι τα Τρίκαλα Θεσσαλίας έχουν όλα τα καλά.
Χτισμένα στη θέση της αρχαίας πόλης Τρίκκης, της νύμφης που σύμφωνα με
την μυθολογία ήταν κόρη του Πηνειού, τα Τρίκαλα είναι η πατρίδα του αρχαιότερου γιατρού Ασκληπιού, αλλά και των μεγάλων ρεμπετών, Τσιτσάνη και Καλδάρα. Θα σας συναρπάσουν με τα πολλά και ενδιαφέροντα αξιοθέατά τους,
την εξαιρετική τους ρυμοτομία, την παραδοσιακή τους κουζίνα, αλλά και για τις
ατέλειωτες ρομαντικές βόλτες που θα κάνετε στις όχθες του ποταμού Ληθαίου
στη σκιά των πλατανιών.
Χτισμένο σε ένα λόφο στις παρυφές της πόλης των Τρικάλων, στο Λογγάκι, το
Ananti City Resort, προσφέρει πανοραμική θέα που αγκαλιάζει όλο τον θεσσαλικό κάμπο και τα Μετέωρα. Οι σύγχρονες ανέσεις και οι πληθωρικές παροχές
του ξενοδοχείου σας, θα σας προσφέρουν την ιδανική φιλοξενία για μοναδικές εξορμήσεις στα Τρίκαλα και τις τριγύρω περιοχές.
Στην είσοδο της πόλης θα εντυπωσιαστείτε από το επιβλητικό τζαμί του Οσμάν
Σαχ που ονομάζεται Κουρσούμ Τζαμί. Χτίσμένο τον 16ο αιώνα και σχεδιασμένο από τον Μιμάρ Σινάν, το τζαμί ανήκει στα προστατευόμενα μνημεία της
UNESCO.
Μετά το Βαρούσι, και αφού ανεβείτε αμέτρητα σκαλιά, θα φτάσετε στην πύλη
του Φρουρίου και στο Ρολόι που είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης. Οι κόκκινες σκεπές των σπιτιών της πόλης θα απλώνονται μπροστά σας και ο ορίζοντας δε θα φτάνει για να χωρέσει ο επίπεδος θεσσαλικός κάμπος.
Τα Τρίκαλα αποτελούν πολλαπλές δυνατότητες εξορμήσεων στα τριγύρω πανέμορφα χωριά. Ανακαλύψτε τα!

Ελάτη και Περτούλι
Πνιγμένη πραγματικά μέσα στα έλατα και σε υψόμετρο 900 μέτρων, η Ελάτη
μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι με ξωτικά και νεράιδες. Η Ελάτη, χτισμένη
αμφιθεατρικά και σε υψόμετρο 950 μέτρων, είναι ένα ορεινό χωριό του νομού
Τρικάλων στο νότιο τμήμα της Πίνδου. Εκεί, θα απολαύσετε περπάτημα
στη φύση, ενώ θα θαυμάσετε παλιά αρχοντικά και παραδοσιακές βρύσες.
Βολτάρετε στον κεντρικό δρόμο ανάμεσα στα ζεστά και cozy cafe με τα
αναμμένα τζάκια και στις ταβέρνες από τις οποίες ξεχύνονται μυρωδιές ψητού
κρέατος. Το Περτούλι, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Κόζιακα σε υψόμετρο
1.100 μ. αποτελεί έναν παράδεισο από πυκνή βλάστηση και κρυστάλλινα
τρεχούμενα νερά. Θαυμάστε τα παραμυθένια πέτρινα σπίτια και κάντε μια
βόλτα από το χιονοδρομικό κέντρο που αποτελείται από τρεις πίστες συνολικού
μήκους 1.980 μ. και τρεις αναβατήρες.

Μετέωρα
Οι μεγαλειώδεις ορεινοί όγκοι των Μετεώρων, που υψώνονται επιβλητικά στα
400 μ. ύψος, βρίσκονται σε απόσταση 20 χλμ. από τα Τρίκαλα και αποτελούν
από μόνα τους ένα λόγο για να επισκεφθείτε την περιοχή. Απαθανατίστε
τα Μετέωρα με δεκάδες κλικ στην κάμερά σας και θαυμάστε το δεύτερο
μεγαλύτερο μοναστηριακό συγκρότημα στην Ελλάδα, με πρώτο το Άγιο
Όρος. Έξι μοναστήρια παραμένουν ακόμα σε λειτουργία τα οποία από το 1988
συγκαταλέγονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Λίμνη Πλαστήρα
Σε ελάχιστη απόσταση από τα Τρίκαλα, αλλά και μόλις 25χλμ μακριά από την
Καρδίτσα, η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί ένα αξιοθέατο από τα ομορφότερα
και πιο δημοφιλή της Ελλάδας. Το τοπίο της είναι συναρπαστικό καθώς η
πανέμορφη λίμνη αγκαλιάζεται από ψηλά κατάφυτα βουνά, ενώ η περιοχή
θεωρείται παράδεισος για κάθε φυσιολάτρη καθώς παρέχει τη δυνατότητα για
ορειβασία, ψάρεμα, για εξάσκηση σε όλων των ειδών τα αθλήματα βουνού και
περιπάτους στο δάσος.

Τι δεν πρέπει να χάσετε
1. Τον Ληθαίο ποταμό. Απολαύστε υπέροχες βόλτες δίπλα στο ποτάμι και απολαύστε το
τοπίο που μεταμορφώνεται αναλόγως την εποχή.
2. Την Κεντρική Γέφυρα. Χτισμένη το 1886, ενώνει την κεντρική πλατεία των Τρικάλων με
τον πεζόδρομο της Ασκληπιού. Από εκεί φωτογραφηθείτε με φόντο τον ποταμό Ληθαίο.
3. Το Φρούριο. Μπορεί να χρειαστεί να ανεβείτε αμέτρητα σκαλιά 33 μέτρων, αλλά αξίζει
τον κόπο καθώς από κει θα δείτε την πιο όμορφη θέα της πόλης αλλά και το σήμα κατατεθέν
της, το Ρολόι.
4. Την Ασκληπιού. Απολαύστε τον καφέ σας ή κάντε τα ψώνια σας στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, που συγκεντρώνει καθημερινά πληθώρα κόσμου.
5. Το Βαρούσι. Επί τουρκοκρατίας, αποτελούσε τη χριστιανική συνοικία των Τρικάλων. Σήμερα, είναι στο σύνολό της διατηρητέα με πολλά κτίρια από την εποχή της τουρκοκρατίας
να σώζονται μέχρι και σήμερα. Τα στενά σοκάκια της συνοικίας Βαρούσι έγιναν γνωστά ως
«Στενά του Σακαφλιά» στα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.
6. Το Σπήλαιο της Θεόπετρας στην Καλαμπάκα αποτελεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό
μνημείο, στο οποίο έχουν ανακαλυφθεί τα παλαιότερα αποτυπώματα στην Ελλάδα. Το σπήλαιο άρχισε να κατοικείται κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (η οποία αρχίζει περίπου πριν
130.000 χρόνια).
7. Την Πύλη των Βουνών, στο χωριό Πύλη. Το όνομα υποδηλώνει το κομβικό σημείο του
χωριού: εκεί που τελειώνουν τα βουνά και αρχίζει η πεδιάδα. Κάντε βόλτα στο ποτάμι, δείτε
τα ιστορικά γεφύρια, με πιο σημαντική την τοξωτή γέφυρα, 1 χλμ δυτικά της Πύλης, που
χτίστηκε το 1514 και έχει μήκος 67 μέτρα.
8. Τον Μύλο Ματσόπουλου. Ο μύλος κατασκευάστηκε το 1884, αποτελεί ιστορικο-βιομηχανικό πάρκο και πολιτιστικό κέντρο και στεγάζει συνεδριακό κέντρο, δημοτικό κινηματογράφο και θέατρο και κάθε Χριστούγεννα τον Μύλο των Ξωτικών.
9. Τα παραδοσιακά προϊόντα. Ο νομός των Τρικάλων είναι γεμάτος με παραδοσιακά
προϊόντα. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα διάφορα είδη τυριών, κρεατικά αλλά και τσίπουρο.
Αγοράστε για το σπίτι το ξακουστό τρικαλινό λουκάνικο με πράσο, τυριά, κρασί και τσίπουρο.
10. Το κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Στο τέρμα της οδού Ασκληπιού, δείτε το κτίριο που κατασκευάστηκε το 1886 από γαλλική εταιρεία την εποχή της κυβέρνησης Τρικούπη.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες
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THINGS TO DO / Δραστηρίοτητες

Ανάβαση στο βράχο της
Αγιάς στα Μετέωρα

Η ομορφιά, η ηρεμία, η ευχαρίστησημερικές από τις λέξεις που περιγράφουν
λίγο από την ατμόσφαιρα των Μετεώρων,
ένα υπέροχο τοπίο, μνημείο της παγκόσμιας
πολιτιστικής μας κληρονομιάς τώρα
διαθέσιμο να το εξερευνήσετε όπως ποτέ
ξανά. Το συγκεκριμένο tour θα σας ανεβάσει
την αδρεναλίνη στα ύψη αναρριχώμενοι
μέσα από το μυστικό μονοπάτι που οδηγεί
πάνω στον βράχο της Αγιάς, τον ψηλότερο
βράχο των Μετεώρων, ακριβώς πάνω από
την πόλη της Καλαμπάκας.
Ένα αρχαίο μονοπάτι που μέρος του έχει λαξευτεί πριν χιλιάδες χρόνια από τους κατοίκους του Αρχαίου
Αιγινίου οδηγεί στη μυστική τοποθεσία της Αγιάς που κατά τα αρχαία χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο
τμήμα των οχυρώσεων της πόλης, ενώ στο μεσαίωνα χρησιμοποιήθηκε από τους μοναχούς του μικρού
μοναστηριού των Δώδεκα Αποστόλων. Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα βρεθείτε 400 μέτρα πάνω
από την πόλη της Καλαμπάκας με την ατέλειωτη πεδιάδα της Θεσσαλίας να απλώνεται στα πόδια σας,
μια θέα που κυριολεκτικά θα σας κόψει την ανάσα!

Τιμή: 40€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Γεύσεις και κρασιά των
Μετεώρων

Μια περιήγηση στα στενά σοκάκια της Καλαμπάκας και επίσκεψη σε επιλεγμένα παντοπωλεία, μανάβικα, εστιατόρια, γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία φούρνους που
ειδικεύονται στις παραδοσιακές πίτες καθώς επίσης και επίσκεψη σε ένα τοπικό οινοποιείο για να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις της Θεσσαλίας. Γευτείτε παραδοσιακή
χορτόπιτα, μπουγάτσα, βότανα και μπαχάρια, γιαούρτι με μέλι και καρύδια καθώς και
τα χειροποίητα λουκάνικα και τυριά για τα
οποία φημίζεται η περιοχή.
Στο οινοποιείο θα δοκιμάστε πέντε ετικέτες κρασιών και θα ενημερωθείτε για τις τοπικές ποικιλίες. Στο
τέλος θα επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών για να δοκιμάσετε συνταγές με
βασικό συστατικό τις ποικιλίες μανιταριών που ευδοκιμούν στην περιοχή.

Τιμή: 65€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Κυνήγι τρούφας
στα Μετέωρα και γεύμα

Εξερευνήστε το μαγικό κόσμο της τρούφας
και άλλων ειδών μανιταριών.
Στα δάση της περιοχής, που είναι γνωστά για
την ποιότητα της τρούφας, αυτά τα μοναδικά
προϊόντα της φύσης σας περιμένουν πολύ
καλά κρυμμένα, όχι μόνα για να τα ανακαλύψετε αλλά και για να τα δοκιμάσετε.
Εκπαιδευμένα σκυλιά για ανίχνευση τρούφας και οι οδηγοί τους θα σας βοηθήσουν
σε αυτήν την περιπέτειά εξερεύνησης και
κατά τηδιάρκεια θα σας μυούν στον μαγικό κόσμο της τρούφας. Στο μεταξύ ένας εξαιρετικός σεφ θα
ετοιμάζει για εσάς μέσα στο δάσος μια καταπληκτική μακαρονάδα χρησιμοποιώντας την τρούφα που
εσείς οι ίδιοι συλλέξατε!
Αλλά η μαγεία δεν σταματά εδώ. Αφού απολαύσετε την μακαρονάδα σας, ακολουθεί μια επίσκεψη στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του Μουσειου θα σας
ξεναγήσει στους χώρους του. Εκεί θα δοκιμάσετε αρκετά είδη μανιταριών τα οποία και θα συνοδεύσετε
με τοπικό κρασί από ένα από τα καλύτερα οινοποιία.

Τιμή: 65€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Ποδηλασία βουνού
με οδηγό στα Μετέωρα

Γνωρίστε τους κρυμμένους θησαυρούς
των Μετεώρων με ποδήλατο βουνού έχοντας την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 3
διαδρομών διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Απολαύστε ανεπανάληπτες εικόνες
των Μετεώρων και των μοναστηριών που
θα σας μείνουν για πάντα χαραγμένες στην
καρδιά και το μυαλό σας.
Ανεβείτε στο ποδήλατο βουνού και γνωρίστε υπέροχες διαδρομές ανάμεσα στους
βράχους. Ανακαλύψτε το κρυμμένο μοναστήρι της Υπαπαντής αλλά και το άγαλμα του Παπαθύμιου Βλαχάβα, του ηγέτη της τοπικής επανάστασης του 1808. Είτε είστε πρωτάρης στο mountainbike είτε έχετε εμπειρία οι διαδρομές μέσα από τις
οποίες θα σας καθοδηγήσει ο οδηγός μας θα σας μείνουν αξέχαστες για μια ζωή.

Τιμή: 38€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Αναρρίχηση στους βράχους
των Μετεώρων

Είτε είστε αρχάριος, είτε έμπειρος αναρριχητής, η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αποτελέσει αν
την προτιμήσετε ότι καλύτερο έχετε δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Με την καθοδήγηση των πιο έμπειρων
πιστοποιημένων εκπαιδευτών αναρρίχησης της εταιρίας μας θα μπορέσετε να κατακτήσετε τις απόκρημνες κορυφές των βράχων των Μετεώρων στις πιο απίθανες αναρριχητικές διαδρομές. Προσφέρονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα είτε για άτομα, είτε για μικρές ομάδες που αναζητούν να
συνδυάσουν την περιπέτεια με την ευχαρίστηση.

Τιμή: 60€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Canoe - Kayak
στη λίμνη Πλαστήρα

Η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στην Ελλάδα. Αποτελεί την τέλεια επιλογή
για κάποιον που αναζητά την ηρεμία της φύσης αλλά και για κάποιον που προτιμά την περιπέτεια. Οι
διαδρομές ανάμεσα στα νησάκια και το φιόρδ της, η καταπληκτική θέα των πανέμορφων βουνών και
κορυφών απέναντι αλλά και η ομορφιά και η γαλήνη της λίμνης θα σας μαγέψουν.

Τιμή: 20€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr

Δραστηριότητες
Ananti City Resort 018

THINGS TO DO / Δραστηρίοτητες

Rafting
στον Ασπροπόταμο

Ψάχνετε για μια καταπληκτική εμπειρία πάνω στο νερό που θα σας ενθουσιάσει και θα σας γεμίσει
ενέργεια; Η κατάβαση rafting ξεκινάει από το πάνω τμήμα του Ασπροποτάμου (Αχελώου) από τα Τρία
ποτάμια ως τη Γέφυρα Αλεξίου. Ένα ποτάμι με συνεχόμενα rapid, χωρίς όμως μεγάλη δυσκολία, αφού
τα περάσματα του rafting είναι κυρίως 2ου - 3ου βαθμού, επιφυλάσσει μοναδικές στιγμές απόλαυσης
και περιπέτειας.Θα συναντήσετε σημεία με καταπληκτική θέα, χάρη στο ορεινό τοπίο με απότομες
πλαγιές βουνών γύρω από την κοίτη του ποταμού που κάνει την κατάβαση του rafting μαγευτική.

Τιμή: 45€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Off Road στο Περτούλι

Αφήστε την άσφαλτο και ανακαλύψτε την πραγματική φύση της Θεσσαλίας. Δάση, λιβάδια, λίμνες,
μυστικά μονοπάτια που είναι προσβάσιμα μόνο με συγκεκριμένους τύπους οχημάτων που μπορούν
να ακολουθήσουν δύσβατες διαδρομές. Αυτήν η μοναδική εμπειρία συνδυάζει μια συναρπαστική offroad περιπέτεια με 4x4 σε μαγικές και απροσπέλαστες περιοχές με μια ώρα πεζοπορία παραποταμίως
και νόστιμες τοπικές λιχουδιές που θα σερβιριστούν σε μυστική τοποθεσία!

Τιμή: 40€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Ιππασία στο Περτούλι

Απολαύστε το υπέροχο φυσικό τοπίο, με ιππασία που γίνεται με τη συνοδεία έμπειρων οδηγών και με
ήρεμα, ντόπιας φυλής άλογα, στα ατελείωτα Περτουλιώτικα Λιβάδια.Το Περτούλι, στις πλαγιές του
Κόζιακα, 40 χλμ από την πόλη των Τρικάλων, είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.100 μ και αποτελεί έναν
ορεινό παράδεισο περιτριγυρισμένο από βουνά, πυκνά δάση, καταπράσινα λιβάδια και τρεχούμενα
νερά. Στο Πανεπιστημιακό Ελατόδασος, στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, ζαρκάδια και ελάφια μπορεί να
περάσουν από δίπλα σας την ώρα του κάνετε πικνίκ στους χώρους αναψυχής.

Τιμή: 20€/άτομο
* Σε συνεργασία με το VisitMeteora
** Για να κλείσετε αυτή τη δραστηριότητα καλέστε μας στο +302431063950 ή στείλτε μας mail στο info@anantiresort.gr
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Mail: info@anantiresort.gr
Tel: +302431063950
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