ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Hotel
BAGIA
EXCLUSIVE 4*
Κήποι
3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ –ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ –
ΚΗΠΟΙ(350χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.30 και αναχώρηση. Με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής
και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το
μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο. Στο δρόμο για
τους Κήπους, θα σταματήσουμε για να θαυμάσετε το πέτρινο γεφύρι του
Kοκόρου χτισμένο το 1750. Αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα και
διακρίνεται για την τελειότητα της κατασκευής του και την αρμονία του
στον περιβάλλοντα χώρο. Χρόνος για γεύμα και κατόπιν αναχώρηση για
το ξενοδοχείο μας στους Κήπους Ζαγορίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στο γραφικό χωριό. Oι Kήποι είναι το
κεντρικότερο χωριό του Zαγοριού. Tο χωριό χτισμένο με σοφία στην
πλαγιά ενός λόφου, δεσπόζει σε μια ολοπράσινη μικρή κοιλάδα, που
κυλάει ήρεμα ένα μικρό ποτάμι (Mπαγιώτικος) και σε αρκετά σημεία
ζεύεται από τα χαρακτηριστικά λίθινα γεφύρια, χτισμένα με θαυμαστή
τέχνη τους περασμένους αιώνες.
2η
μέρα
:
ΚΑΛΠΑΚΙ
–
ΚΟΝΙΤΣΑ
–
ΜΟΝΗ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ(140χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή
Μολυβδοσκέπαστης, Το όνομα της μονής προέρχεται από τις μολύβδινες
πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το
καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Η φυσική της ομορφιά είναι
αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε
τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια
της, όπως η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στους Κήπους.
3η μέρα : ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(300χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το κάστρο της πόλης των Ιωαννίνων με
τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και την παλιά πόλη με την εβραϊκή
συνοικία. Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας και τη
πλατεία Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος να περιηγηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης‘’.
Γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων του Βρέλη που θα σας καταπλήξει με την πιστή
αναπαράσταση των ηρώων που φιλοξενεί. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε
για τη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, άφιξη στη πόλη μας
το βράδυ.

.. στην επόμενη σελίδα 5ημερο πρόγραμμα ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ...

ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Hotel
ESSENCE 4*
Γιάννενα &
BAGIA
EXCLUSIVE 4*,
Κήποι
5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

195€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα
ως προαιρετικό. Φόρος
διαμονής

5 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ –ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΚΗΠΟΙ(350χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.30 από το γραφείο μας. Με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο σε
πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο. Στο δρόμο για τους Κήπους, θα
σταματήσουμε για να θαυμάσετε το πέτρινο γεφύρι του Kοκόρου χτισμένο το
1750. Αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα και διακρίνεται για την τελειότητα
της κατασκευής του και την αρμονία του στον περιβάλλοντα χώρο. Χρόνος για
γεύμα και κατόπιν αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στους Κήπους Ζαγορίου.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στο γραφικό
χωριό. Oι Kήποι είναι το κεντρικότερο χωριό του Zαγοριού.
2η
μέρα
:ΚΗΠΟΙ
ΚΑΛΠΑΚΙ
–
ΚΟΝΙΤΣΑ
–
ΜΟΝΗ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ(140χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το
πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή Μολυβδοσκέπαστης, Το όνομα της
μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες
πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Η
φυσική της ομορφιά είναι αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την
ευκαιρία να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της
Μαύρης Πέτρας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στους
Κήπους.
3η μέρα : ΚΗΠΟΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ (50χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Γιάννενα όπου θα δούμε το κάστρο της πόλης
με τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και την παλιά πόλη με την εβραϊκή
συνοικία. Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας και τη πλατεία
Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
να περιηγηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης‘’. Γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια
επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη που θα σας καταπλήξει
με την πιστή αναπαράσταση των ηρώων που φιλοξενεί. Επιστροφή στην πόλη
των Ιωαννίνων όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΔΩΔΩΝΗ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (50χλμ)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επίσκεψη στο σπήλαιο του Περάματος που
βρίσκεται σε απόσταση 2χλμ από τα Ιωάννινα στο ομώνυμο χωριό οπού η
φύση, το έχτιζε σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια. Κατόπιν αναχώρηση για τη
Δωδώνη, μια ιστορική περιοχή της Ελλάδας γνωστή κυρίως από το αρχαίο
θέατρο και το μαντείο της Δωδώνης που βρίσκονται εκεί πολλές χιλιάδες
χρόνια. Πρόκειται για δύο αναπόσπαστα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού,
της ιστορίας και παράδοσης. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται 22 χλμ.
νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων. Επιστροφή στην πόλη και ελεύθεροι για φαγητό.
Διανυκτέρευση .
5η μέρα: ΓΙΑΝΝΕΝΑ–ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(300χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων το οποίο
βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν πασά(17ος
αιώνας).Έπειτα αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί τον παραδοσιακό του
χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο
λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των
σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά στην γραφική πλατεία.
Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την πόλη μας.

