12-15/8/2017 4ήµερη SUPER ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ
∆ΥΤΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΙΣΤΗ – ΜΕΓΑΛΟ
ΠΑΠΙΓΚΟ - ΒΟ’Ι’∆ΟΜΑΤΗΣ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ – ΧΑΡΑ∆ΡΑ
ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ - ΝΗΣΑΚΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΙΜΗ : 140 µε πρωινό

12-15/8/2017 4ήµερη
SUPER ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΙΣΤΗ – ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΠΙΓΚΟ
ΒΟ’Ι’∆ΟΜΑΤΗΣ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ – ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΒΙΚΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ - ΝΗΣΑΚΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8/2017
7:00 π.µ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.µ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για
ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα περάσουµε την κρεµαστή γέφυρα
για ΑΝΤΙΡΡΙΟ στάση καθ’ οδόν. Και φτάνουµε στο ΜΕΝΙ∆Ι παραµονή,
γεύµα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ - ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούµε το
Μουσείο µε τα Κέρινα Οµοιώµατα. Συνεχίζουµε και φτάνουµε στα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, µια από τις οµορφότερες πόλεις της ΕΛΛΑ∆ΑΣ, που σφύζει
από ζωντάνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
∆ιανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ, επίσκεψη στο πολεµικό
Μουσείο. Συνεχίζοντας της διαδροµή µας για το ∆υτικό Ζαγόρι και εφόσον
περάσουµε την ΑΡΙΣΤΗ ένα πανέµορφο χωριό µε παραδοσιακά
καταλύµατα θα φτάσουµε στο µοναδικό τοπίο οµορφιάς χρωµάτων και
αντιθέσεων του Βο’ι’δοµάτι που θεωρείται από τα διαυγέστερα ελληνικά
ποτάµια , όπου δεσπόζει το τοξωτό τσιµεντένιο γεφύρι του και σηµατοδοτεί
το τέλος του φαραγγιού ΒΙΚΟΥ, στάση. Εν συνεχεία για το πανέµορφο
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΠΙΓΚΟ σε υψόµετρο 900µ, ο ποιο γνωστότερος και
δηµοφιλής παραδοσιακός οικισµός που διατηρεί αναλλοίωτο το χαρακτήρα
του, µε τα µεγάλα αρχοντικά, λιθόκτιστα σπίτια, λιθόστρωτα δροµάκια και
την εξαιρετική θέα του όρους ΤΥΜΦΗ(ΓΚΑΜΗΛΑ), στάση. Κατόπιν για
το Κεντρικό Ζαγόρι, µέσω ΑΝΩ ΠΕ∆ΙΝΩΝ θα φτάσουµε στο γραφικό
χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ που δεσπόζει στη χαράδρα του
ΒΙΚΟΥ µε την µοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των οικηµάτων του ,
παραµονή, γεύµα. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για
βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 14/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο Σπήλαιο του ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.
Συνεχίζουµε για ΚΟΝΙΤΣΑ η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από
τις κορυφές της ΓΚΑΜΗΛΑΣ και του ΣΜΟΛΙΚΑ σε υψόµετρο 600 µ.
στάση. Κατόπιν για την ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη.
Επιστροφή στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ παραµονή, γεύµα και προαιρετική
µετάβαση µε το καραβάκι στο ΝΗΣΑΚΙ της Παµβώτιδας το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί µε την
ιστορία και το θάνατο του Αλή Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ
Μοναστηριακά συγκροτήµατα. Εµείς θα επισκεφτούµε το πιο σηµαντικό τη
Μονή του Αγίου Παντελεήµονα, όπου στα κελιά του σώζονται οι τρύπες
από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλή Πασά και τον θανάτωσαν.
Θα περπατήσουµε στα γραφικά δροµάκια µε τα εξαίρετα δείγµατα λαϊκής
τέχνης και τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα µπορέσουµε να
ψωνίσουµε. Αργά το απόγευµα πίσω στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
ΤΡΗΤΗ 15/8/2017
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για το όµορφο ΜΕΤΣΟΒΟ που είναι χτισµένο
σε υψόµετρο 1150µ. στην οροσειρά της Πίνδου, µε τα µοναδικής
αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, τα
αξιοθέατα όπως το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ,
την Μητρόπολη της Αγ. Παρασκευής και τα µοναδικά προϊόντα παραγωγής

τους, στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραµονή, γεύµα. Κατόπιν
για ∆ΟΜΟΚΟ – ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 µε πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλµαν, 2) Το ξενοδοχείο
‘’ PALLADION ‘’ 3*** σε δίκλινα δωµάτια στην πόλη των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , 3) τα 3 πρωινά σε µπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5)
Φ.Π.Α.

