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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2014 - 2015

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνια στη Ραψάνη
Το θέρετρο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα λειτουργήσει και φέτος για τους συναδέλφους και τις
οικογένειές τους το θέρετρο της Ραψάνης κατά τη διάρκεια των εορτών των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, ως εξής:
o Χριστούγεννα: από το μεσημέρι της 23.12.2014 έως και το μεσημέρι της 28.12.2014 (πενθήμερο),
o Πρωτοχρονιά: από το μεσημέρι της 30.12.2014 έως και το μεσημέρι της 3.1.2015 (τετραήμερο) &
o Θεοφάνια: από το μεσημέρι της 3.1.2015 έως και το μεσημέρι της 6.1.2015 (τριήμερο).

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν τις ομορφιές της ελληνικής φύσης μέσα στην
ηρεμία και την ξεχωριστή φιλοξενία που προσφέρει το θέρετρο
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων & της
Πρωτοχρονιάς.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ …

Η Ραψάνη είναι ένα πανέμορφο χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 600 μέτρων στην
πλαγιά του όρους Σοπωτού. Απέχει 50 χιλιόμετρα από τη Λάρισα και είναι γνωστή για το
περίφημο πευκοδάσος της και για τα υπέροχα κρασιά της. Η Ραψάνη κατά τον 17ο και 18ο
αιώνα υπήρξε μία από τις λαμπρότερες πόλεις του Ολύμπου. Η κυριότερη απασχόληση
των κατοίκων της ήταν από τότε οι αμπελοκαλλιέργειες και η παραγωγή καλλίστου
Ραψανιώτικου οίνου.
Φημισμένη για την πλούσια βλάστησή της και τις μοναδικές φυσικές ομορφιές της,
η Ραψάνη, προσελκύει χιλιάδες τουρίστες ολόκληρο το χρόνο. Τα γάργαρα τρεχούμενα
νερά του Ολύμπου, η μοναδική της θέα και το ξηρό της κλίμα μαγεύουν τον επισκέπτη.
Ανεβαίνοντας τις πλαγιές του Ολύμπου η θέα γίνεται μεγαλειώδης. Χαμηλά απλώνεται ο
Θεσσαλικός κάμπος, το καταγάλανο Αιγαίο και ο Θερμαϊκός κόλπος, ενώ πιο πέρα οι
παραλίες της Χαλκιδικής και οι κορυφογραμμές της Όσσας.
Στο χωριό της Ραψάνης μπορείτε να περιπλανηθείτε στον γραφικό οικισμό της και
να δείτε από κοντά τα περίφημα αρχοντικά της. Θα βρείτε γραφικά ταβερνάκια όπου
μπορείτε να απολαύσετε τις τοπικές νοστιμιές σε συνδυασμό με το φίνο Ραψανιώτικο
κρασί. Εκτός από το ξακουστό κρασί, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και τοπικές
νοστιμιές. Θαυμάσιες γαλατόπιτες, κρεατόπιτες, τυρόπιτες και το «πλατσάρο», μια
χορτόπιτα με τυρί, αυγά και καλαμποκίσιο αλεύρι. Στο χωριό της Ραψάνης μπορείτε να

περιπλανηθείτε στον γραφικό οικισμό της και να δείτε από κοντά τα περίφημα αρχοντικά
της.
ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΨΑΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙ …

… τη μαγευτική περιοχή του Ολύμπου, τα γύρω γραφικά χωριά, όπως
τα Αμπελάκια, το Στόμιο, τον Πλαταμώνα, το Λιτόχωρο, το Δίον
(αρχαιολογικός χώρος), τον Παλαιό και τον Νέο Παντελεήμονα.
Μπορεί ακόμη κανείς να οργανώσει μονοήμερες εκδρομές σε τόπους
όπως το Πήλιο, τα Μετέωρα, τη λίμνη Πλαστήρα, τον Έδεσσα, τη
Νάουσα και τη Βεργίνα…

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και μέσω fax (210 3251543)
έως και την Πέμπτη 4.12.2014
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες
θέσεις, θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή 5.12.2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Αιόλου 68α - 5ος όροφος).
Η τιμή συμμετοχής είναι:
α) Για το πενθήμερο των Χριστουγέννων: € 110,00 ανά άτομο & € 80,00 για παιδιά ηλικίας
από 4 έως 12 ετών,
β) Για το τετραήμερο της Πρωτοχρονιάς: € 90,00 ανά άτομο & € 60,00 για παιδιά ηλικίας
από 4 έως 12 ετών &
γ) Για το τριήμερο των Θεοφανίων: € 65,00 ανά άτομο & € 50,00 για παιδιά ηλικίας από 4
έως 12 ετών.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
η διαμονή, το πρωινό και ένα γεύμα ημερησίως
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας: σεντόνια, μαξιλαροθήκες και πετσέτες...
Για επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες, επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του
Ταμείου Υγείας στα τηλέφωνα: 210 3349545 (δ:19545), 210 3349558 (δ:19558) & 210 3349312
(δ: 19312).
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