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                        ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  :  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

                           ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  :  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Ιωάννινα : Χτισμένα δίπλα στην λίμνη Παμβώτιδα στην βορειοδυτική άκρη της χώρας μας, με την 

ιστορία να περπατά δίπλα σου μέσα από τον τόπο που συνδυάζει βουνό και νερό , τα μουσεία τα 

μνημεία που σε οδηγούν από την αρχαιότητα στους μέσο-βυζαντινούς και ύστερο-βυζαντινούς 

χρόνους , την Τουρκοκρατία και την Νεότερη ιστορία. Και μετά … η σημερινή πόλη με τις πλέον 

σύγχρονές δομές προσφέροντας ότι ζητάει ο σύγχρονος πολίτης από μια πόλη κόσμημα. 

Ζαγοροχώρια : Ένας από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς στην Ελλάδα! 46 παραδοσιακά χωριά 

χτισμένα αμφιθεατρικά στην ορεινή περιοχή της Τύμφης, της Πίνδου και του Μιτσικελίου. Τα 

πανέμορφα γραφικά Ζαγοροχώρια χτισμένα παραδοσιακά με πέτρα και ξύλο και προικισμένα με 

τη μοναδική, ανέγγιχτη φύση του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου πραγματικά κόβουν την ανάσα! 

Μέτσοβο : Χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια δασωμένη αγκαλιά κάτω από τον αυχένα της Κατάρας, 

αυτού του σκληροτράχηλου πέτρινου όγκου της Πίνδου, το Μέτσοβο διατηρεί πεισματικά 

αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Υπόδειγμα ορεινού οικισμού, που σφύζει από ζωή 

όλες τις εποχές του χρόνου, προσφέρει απλόχερα στους επισκέπτες του τόσες ομορφιές που 

δύσκολα απαντώνται σε αντίστοιχους προορισμούς.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 

Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στον επιθυμητό τόπο αναχώρησης, τακτοποίηση των αποσκευών μας στο 

πούλμαν και άμεση αναχώρηση της εκδρομής μας. Η πρώτη μας στάση στην περιοχή της Λαμίας για 

καφέ και ξεκούραση. Στην συνέχεια μέσω 

Δομοκού φθάνουμε την μοναδική 

Καλαμπάκα όπου θα έχουμε την επόμενη 

ολιγόωρη στάση. Η διαδρομή μας 

συνεχίζεται μέσω Κατάρας και στην 

συνέχεια της Εγνατίας οδού με προορισμό 

την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα ιστορικά 

και πανέμορφα Ιωάννινα. Η πρώτη μας 

επίσκεψη φθάνοντας στην πρωτεύουσα 

της Ηπείρου και λόγω της Εθνικής μας 

Εορτής στο Μουσείο Πολέμου 1940 – 41 

στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Αφού 

ξεναγηθούμε στο μουσείο και ξαναφέρουμε στο μυαλό μας τα κατορθώματα των προγόνων μας αλλά 

και των παππούδων και γιαγιάδων μας , αναχωρούμε για το κέντρο των Ιωαννίνων για το ξενοδοχείο 

μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, χρόνος για ξεκούραση, αργά το απόγευμα θα 

επισκεφθούμε το ιστορικό κάστρο των Ιωαννίνων του Ίτς Καλέ που χτίστηκε το 528 μ. Χ, μέσα στα 

πλαίσια του σχεδίου του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Είναι 

το πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το μεγαλύτερο 

διοικητικό κέντρο ολόκληρης της 

Ελλάδας. Μέσα στο κάστρο 

αναπτύχθηκαν τα Ελληνικά γράμματα, 

εδώ έζησε ο Αλή Πασάς τον μεγάλο 

έρωτα με την κυρά – Βασιλική, εδώ 

ερωτεύθηκε την κυρά –Φροσύνη την 

ερωμένη του γιού του, εδώ δίδαξαν οι 

μεγάλοι δάσκαλοι του γένους και 

σπούδασαν την τέχνη του πολέμου οι 

μεγάλοι οπλαρχηγοί. Θα το 

περπατήσουμε και θα ξεναγηθούμε 

στους χώρους του Κάστρου. Στην 

συνέχεια περπατήστε στην υπέροχη 

λίμνη της Παμβώτιδας και απολαύστε το τσιπουράκι σας σε ένα από τα γραφικά ταβερνάκια της 

πόλης. Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 2η Σάββατο 29 Οκτωβρίου  

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μοναδικό στην 

Ελλάδα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη, ένα μουσείο αντάξιο του μουσείου 

madame tussauds του Λονδίνου, όπου θα θαυμάσουμε εκθέματα της προεπανάστασης , της 

επανάστασης και διαφόρων άλλων αφιερωμάτων που με μοναδικό τρόπο ο καλλιτέχνης Παύλος 

Βρέλλης παρουσιάζει με μοναδική πρώτη ύλη το κερί. Θα ακολουθήσει η επίσκεψή μας στο 

πανέμορφο Ζαγόρι, η πρώτη μας γνωριμία για σήμερα το Μονοδένδρι έναν αντιπροσωπευτικό 

οικισμό του Ζαγορίου με λιθόστρωτα καλντερίμια και πετρόχτιστα σπίτια. Από την κεντρική πλατεία 

του χωριού και μετά από σχετικά σύντομη πεζοπορία φθάνουμε στο Βυζαντινό Μοναστήρι της Αγίας 

Παρασκευής από όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε ένα τμήμα του 

εντυπωσιακού φαραγγιού του Βίκου. Μικρή ξεκούραση στο χωριό και συνεχίζουμε την όμορφη 

εκδρομή μας για ένα άλλο πανέμορφο χωριό, το Τσεπέλοβο ένα παραδοσιακό χωριό με αξιόλογη 

ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, χτισμένο σε πλαγιά της Τύμφης σε υψόμετρο 1140 μ.  

Τα πετρόχτιστα σπίτια και αρχοντικά, 

με τις περιτοιχισμένες αυλές και τις 

όμορφες αυλόπορτες, τα γραφικά 

καλντερίμια θα μας εντυπωσιάσουν. 

Επισκεφτείτε την εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, εξαίρετο δείγμα 

ηπειρώτικης εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα με 

επιχρυσωμένο τέμπλο (1760 -1764) και 

τοιχογραφίες καπεσοβιτών ζωγράφων 

(1783 – 1786) και θαυμάστε το 

πυργοειδές εξαγωνικό καμπαναριό της. 

Εδώ στην υπέροχη πλατεία του χωριού σε μία από τις ταβέρνες του χωριού θα απολαύσουμε το 

μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά έξοδα) με τις τοπικές λιχουδιές απολαμβάνοντας το υπέροχο τοπικό 

κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στα Ιωάννινα, ξεκούραση. Το βράδυ σας προτείνουμε 

προαιρετικά την συμμετοχή σας σε ρεμπετάδικο της πόλης για χορό και ξεφάντωμα. Διανυκτέρευση. 

 Ημέρα 3η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση των αποσκευών μας στο πούλμαν, παράδοση δωματίων και 

αναχώρηση. Εφόσον ο χρόνος και ο καιρός το επιτρέπει με τα καραβάκια θα επισκεφθούμε το 

ξακουστό νησάκι της Κυρά-Φροσύνης ένα νησάκι που βρίσκεται μέσα στην λίμνη Παμβώτιδα και 

μοναδικό κατοικημένο νησί σε λίμνη στην Ευρώπη. Εδώ κατοικούν μόνιμα 100 οικογένειες και 

βρίσκεται 59 μ. πάνω από την επιφάνεια της λίμνης. Θα επισκεφθούμε το μουσείο του Αλή Πασά το 

μέρος όπου θανατώθηκε ο θρυλικός Αλής. Θα δούμε τον οντά του Πασά και τις τρύπες στο πάτωμα 
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από τις σφαίρες που τον σκότωσαν, τοπικές ενδυμασίες και έγγραφα της εποχής καθώς και 

προσωπικά αντικείμενα του Αλή Πασά και της κυρά Φροσύνης. Θα το περπατήσουμε και θα 

ψωνίσουμε τα αναμνηστικά μας από τα μαγαζάκια του χωριού. Αναχώρηση με το πλοιάριο για την 

επιστροφή μας στην πόλη των Ιωαννίνων και άμεση αναχώρηση με το πούλμαν, μέσω της Εγνατίας 

οδού καί μετά ολιγόωρο ταξίδι φθάνουμε στο ξακουστό και πανέμορφο Μέτσοβο. Χρόνος παραμονής 

μας να το γνωρίσουμε και να έχουμε και το μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά έξοδα) σε μία από τις 

ταβέρνες του χωριού. Στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής γεμάτοι όμορφες εικόνες 

που μας χάρισε η Ηπειρωτική γη αλλά και η εκδρομή μας. Ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στην 

Χαλκίδα αργά το βράδυ. 

                                                                                                                                ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  190 € 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 100 € 
 
ΠΑΙΔΙΚΑ : 0 – 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ 
10 ΕΤΩΝ : 175 € 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ 

ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. 

                

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Διαμονή 2 νύχτες στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο 5* GRAND SERAI & SPA 

 Καθημερινά πρωινό σε ανοιχτό μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο ξενοδοχείο. 

 Καθημερινά εκδρομές περιηγήσεις-ξεναγήσεις βάσει του προγράμματος. 

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου. 

 Φ.Π.Α 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Τα εισιτήρια των πλοιαρίων για το νησάκι 

 Τα γεύματα και τα δείπνα 

 Ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος πληρώνεται στο ξενοδοχείο 4€/δωμάτιο/νύχτα. 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 Ατομικά έξοδα (ποτά, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, τηλ. κλπ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΡΕΛΛΗ: 

 Είσοδος στο μουσείο Βρέλλη 4 € ανά άτομο (τιμή group) και σε άτομα με ηλικία άνω των 65 

ετών 3 €  με την επίδειξη της ταυτότητας. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑ – ΦΡΟΣΥΝΗΣ: 

Το εισιτήριο του πλοιαρίου για το νησάκι στα Ιωάννινα είναι περίπου 4 € ανά άτομο με επιστροφή. 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ 
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