Ιωάννινα-Ζαγόρι-Πάργα-Παξοί-Μέτσοβο,
4 ηµέρες/5 νύχτες
Αναχωρήσεις 29/7, 12, 16 & 19/8.
Αναχωρήσεις 28/7, 11, 15 & 18/8 από Ηράκλειο.

ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΑΞΩΝ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.µ., µε προορισµό την πόλη των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Με µικρή ενδιάµεση στάση, λίγο πριν φθάσουµε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ
θα συναντήσουµε και θα επισκεφθούµε το γνωστό ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ µε τα
κέρινα οµοιώµατα. Αµέσως µετά θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο
"PALLADIO" στο κέντρο της πόλης, γεύµα προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία πολύ όµορφη διαδροµή, µας οδηγεί στο κεντρικό
Ζαγόρι και το όµορφο χωριό των ΚΗΠΩΝ, επίσκεψη και η εκδροµή µας
συνεχίζεται για το γραφικό ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ. Εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε µέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να
θαυµάσουµε το µοναδικό θέαµα που προσφέρει η ΧΑΡΑ∆ΡΑ του ΒΙΚΟΥ, ενώ
σε παραδοσιακό ταβερνάκι του χωριού θα γευµατίσουµε προαιρετικά.
Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ξεκούραση και το απόγευµα επίσκεψη στο
γραφικό νησάκι µε το "ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ" του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. ∆είπνο προαιρετικά,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουµε στη γραφική κωµόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ. Με τουριστικό πλοιάριο θα επισκεφθούµε την υπέροχη παραλία των
ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ µε τα καταγάλανα νερά και τον ΓΑΙΟ την πρωτεύουσα των
ΠΑΞΩΝ, ο οποίος προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και
τον 'Αγιο Νικόλαο. Το απόγευµα θα επιστρέψουµε στην ΠΑΡΓΑ, όπου θα
έχουµε και µικρή επίσκεψη και από εκεί στο ξενοδοχείο µας στα Ιωάννινα, για
δείπνο προαιρετικά και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πλούσια σε αξιοθέατα και τοπία και η σηµερινή µας διαδροµή.
Ανάβαση στην Πίνδο µε µοναδική θέα προς τη λίµνη ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α και το
οροπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς µια καταπράσινη διαδροµή µας οδηγεί στο
ΜΕΤΣΟΒΟ, στάση - επίσκεψη, µέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της Εθνικής Οδού
καταλήγουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε
τις καλύτερες εντυπώσεις. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης
µέρας.
Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
∆ίκλινο
Μονόκλινο
175€
235€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
3 πρωινά σε µπουφέ.
Τα εισιτήρια για την κρουαζιέρα στους ΠΑΞΟΥΣ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

