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Ιωάννινα
Χειμερινή απόδραση στην Ήπειρο
23/12/2021
1η ημέρα 23/12: Αθήνα - Ιωάννινα
Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση. Θα απολαύσουμε
τη διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρξουν στάσεις για ξεκούραση. Άφιξη στα Ιωάννινα,
πρωτεύουσα της Ηπείρου, που αναπτύσσονται γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα. Η λίμνη, με τα ακύμαντα
νερά και το μικρό νησάκι αποτελεί ένα φυσικό μνημείο, που γύρω του ζει και αναπνέει ολόκληρη η πόλη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση.
2η ημέρα 24/12: Ιωάννινα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε τις διαδρομές μέσα στην πόλη. Τα πολλά αξιοθέατα και τα μουσεία
προσφέρουν την αίσθηση μιας άλλης εποχής, γεμάτης μυστικά και θρύλους. Θαυμαστά κτίρια, όπως η Οικία
Χουσείν Ματέι, το Οθωμανικό Τέμενος του Βελή Πασά και ολόκληρο το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων
αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα. Το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 μ.Χ. από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πρόκειται για το αρχαιότερο βυζαντινό φρούριο της ελληνικής επικράτειας, με
αδιάκοπη ιστορία. Με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε μία πραγματική πολιτεία. Στο ίδιο αυτό κάστρο
έζησε ο Αλή Πασάς. Ο μεγάλος του έρωτας για την περιβόητη Κυρά – Φροσύνη έχει αφήσει έντονο απόηχο,
που δονεί ακόμα την ιστορία της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο νησάκι της Λίμνης Παμβώτιδας. Θα
επισκεφθούμε τη μονή των Φιλανθρωπινών (από το 1292) και το Μουσείο του Αλή Πασά με την έκθεση
ξυλόγλυπτων του Γιαννιώτη καλλιτέχνη, Βαγγέλη Γκόγκου (στεγάζονται στα κελιά της μονής του Αγίου
Παντελεήμονα). Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη.
3η ημέρα 25/12: Ζαγοροχώρια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τα περίφημα Ζαγοροχώρια στους πρόποδες της Πίνδου. Σε
απόσταση λίγων λεπτών από τα Ιωάννινα βρίσκονται πολυάριθμα χωριά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν
ανακηρυχθεί παραδοσιακοί οικισμοί χάρη στα ποικίλα αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία τους.
Είναι κτισμένα σύμφωνα με τη ζαγορίτικη αρχιτεκτονική, στην οποία κυρίαρχη θέση έχουν η πέτρα και το
ξύλο. Είναι 46 και κάθε ένα έχει το δικό του χαρακτήρα. Τα πιο γνωστά είναι το Μονοδένδρι, η Βίτσα, το
Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο κ.α. Θα θαυμάσουμε τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, από τα πιο
χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής και θα γευθούμε τοπικές, παραδοσιακές λιχουδιές. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα 26/12: Ιωάννινα – Μέτσοβο – Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού αφήνουμε τα Ιωάννινα με προορισμό το Μέτσοβο. Χτισμένο αμφιθεατρικά σε
μια δασωμένη αγκαλιά κάτω από τον αυχένα της Κατάρας, αυτού του σκληροτράχηλου πέτρινου όγκου της
Πίνδου, το Μέτσοβο διατηρεί 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. Χρόνος για καφέ, φαγητό κλπ και αναχώρηση για
την επιστροφή στην πόλη μας. Άφιξη μετά από ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.

Ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή
ατόμου

Επιβ.
Μονόκλινου

3ος
Ενήλικας

Παιδί
2-12

Παιδί
0-2

4

OLYMPIC 4*

Πρωινό

315€

+90€

240€

215€

Δωρεάν

-Οι τιμές είναι ανά άτομο.
-Όπου παιδί: 2 έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων.
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Περιλαμβάνονται:
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.
Διόδια αυτοκινητοδρόμων.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο.
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (κεντρικό).
Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Ο φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. Άρθρο 53 Ν. 4389/2016: 1,50€ για ξενοδοχεία 3*, 3€ για
ξενοδοχεία 4* και 4€ για ξενοδοχεία 5* ανά ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, ο οποίος
έχει καθιερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Είσοδοι σε μουσεία και σε επισκεπτόμενους χώρους.
Επιπλέον γεύματα. Ποτά στο εορταστικό δείπνο.
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή για εορταστικό δείπνο 25€ το άτομο εντός του ξενοδοχείου.
Προφυλάξεις κατά της νόσου Covid-19.

Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως ορίζει ο νόμος.
Όλοι οι ενήλικες συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών
Τα παιδιά έως 11 ετών θα πρέπει να έχουν:
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών
Τα παιδιά 12-17 ετών θα πρέπει να έχουν:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 6 μηνών ή
Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών

Με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας, διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα group είναι
ολιγομελή (αυστηρά έως 16 άτομα).

