ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
17 – 19/02/18
3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ- ΑΡΤΑ (325χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.30 μέσω Εγνατίας Οδού. Περνώντας έξω από τα
Γιάννενα φτάνουμε στο Μπιζάνι , όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη
με τα κέρινα ομοιώματα. Συνεχίζοντας και μέσω της Ιόνιας οδού φθάνουμε στο ιστορικό γεφύρι της
Άρτας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκετε στην Άρτα. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την
πόλη. Διαν/ση
2η μέρα : ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ- ΠΡΑΜΑΝΤΑ– ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ (160 χλμ).
Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή με πρώτη μας στάση σε ένα από τα ορεινά χωριά
της Περιοχής την Ροδαυγη. Με την περίφημη πλακοσκέπαστη εκκλησία της Αγ. Παρασκευής με πέτρινο
κωδωνοστάσιο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας περνάμε από την Πλάκα όπου θα δούμε ότι απέμεινε απ
το στολίδι της περιοχής, το ιστορικό πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Πλάκας. Συνεχίζουμε για τα’ Άγναντα
(στάση για καφέ).Λίγα χιλιόμετρα βορειοτέρα τα Πράματα και το σπήλαιο Ανεμότρυπα, με τα τρία
επίπεδα και τον θάλαμο της Κόκκινης λίμνης που θα επισκεφτούμε. Καθοδόν γεύμα εξ ιδίων.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διαν/ση
3η μέρα : ΑΡΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (325χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος στην ιστορική πόλη. Μπορείτε να
απολαύσετε τον καφέ σας στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, ή να πάτε μέχρι το νησάκι της κυρά
Φροσύνης ή να περπατήσετε μέσα στο κάστρο της πόλης. Επόμενος σταθμός μας το Μέτσοβο. όπου και
θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
CRONOS 3*, Άρτα – 135€, πρωινό
ARTA PALACE 4*, Άρτα – 159€, ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο.Διατροφή Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό- συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο πληρώνεται
στο ξενοδοχείο.

