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Πανηγύρι στη Σαµαρίνα!
Γνωστό και ως «Πάσχα Σαµαριναίων» µε τον Βλάχικο Χορό Τσιάτσιο
και οικοτουριστική ̟εριήγηση µε τζι̟ 4χ4 στη Βάλια Κάντα
και στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου

ΣΑΜΑΡΙΝΑ -ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΒΟΒΟΥΣΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΓΙΟΦΥΡΙΑ ΖΙΑΚΑ & ΑΖΙΖ ΑΓΑ

Αναχώρηση 07.30̟µ. α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ 07:50 α̟ό ΑΘΗΝΑ
για ΛΑΜΙΑ (ΕΟ) στάση και α̟ό εκεί µεσω ∆ΟΜΟΚΟΥ για
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ̟αραµονη για γεύµα και στη συνέχεια µέσω
όµορφης διαδροµής και ̟ερνώντας τηγέφυρα του Βενέτικου, ό̟ου
η φύση έχει µεγαλουργήσει φθάνουµε στα Γρεβενά.Αφήνουµε την
̟ρωτεύουσα του νοµού και ̟ροχωρούµε ακόµα ̟ιο ορεινά για τα

∆ΕΥΤΕΡΑ :

χαρισµατικά βλαχοχώρια της Πίνδου ό̟ου και το αλ̟ικο
ξενοδοχείο µας.Άφιξη και τακτο̟οιηση. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση
ΤΡΙΤΗ : Πρόγευµα και η µέρα µας ξεκινάει µε ε̟ίσκεψη στο
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ̟ου βρίσκεται κοντά στα σύνορα µε τα Zαγοροχώρια
της Η̟είρου, σε ένα ορεινό το̟ίο µοναδικής οµορφιάς ̟ου θα
α̟οτελέσειτην αφετηρία της εξαιρετικής εκδροµής µας ̟ου
συνδυάζει ̟ορεία µε 4Χ4 και mini bus αλλά και ελαφριά
̟εζο̟ορία* στον ακατέργαστο Εθνικό ∆ρυµό της Βάλια Κάλντα.
Μετά την εξερεύνηση του ∆ρυµού θα ε̟ισκεφτούµε τη ΒΟΒΟΥΣΑ,
ό̟ου είναι το ̟ιο α̟οµακρυσµένο χωριό της ανατολικής ̟λευράς
του Ζαγορίου και µία µαγευτική εµ̟ειρία για τον ε̟ισκέ̟τη.
Μέσα α̟ό το χωριό ̟ερνάει ο Αώος ̟οταµός και είναι η βοή των
νερών, αυτή ̟ου έδωσε στο χωριό την ονοµασία του. Στην
ε̟ιστροφή ̟ρος στο ξενοδοχείο ε̟ίσκεψη στο νέο µουσείο
µανιταριών .∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση
ΤΕΤΑΡΤΗ:Μετα το ̟ρωινό µας αναχώρηση για το µεγαλύτερο και
̟ιο φηµισµένο βλαχοχώρι του Νοµού ΓΡΕΒΕΝΩΝ την ξακουστή
και χιλιοτραγουδισµένη ΣΑΜΑΡΙΝΑ ̟ου είναι χτισµένη
αµφιθεατρικά στις ανατολικές ̟λαγιές του Σµόλικα κάτω α̟ό το
δάσος της Κιούριστας και τα χορτολίβαδα σε υψόµετρο 1650µ. Στο
̟ανηγύρι του ∆εκα̟ενταύγουστου γνωστό και ως Πάσχα των
Σαµαριναίων συγκεντρωνεται κόσµος α̟ όλη την Ελλάδα για να
α̟αρακολουθήσει τις τριήµερες εκδηλώσεις ̟ου κορυφώνονται µε
το « ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ‘’ ( ο Παραδοσιακός χορός Τσιάτσιος), ο
ο̟οίος άλκει τη καταγωγή του α̟ό τις µαντικές εκδηλώσεις της
Αρχαιότητας.Ο χορός σχηµατιζεται α̟ό δύο µεγάλους κύκλους
α̟ό άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και χορεύεται µε
συµµετοχή όλων των κατοίκων του χωριού στο ̟ροαύλιο της
εκκλησίας της µεγάλης Παναγίας α̟οτελώντας το α̟οκορύφωµα
της κοινωνικής ζωής της ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ.Γεύµα σε κά̟οια α̟ό τις
̟ολλές ταβερνες του χωριού και το α̟όγευµα ε̟ιστροφή στο
ξενοδοχείο µας.∆εί̟νο. ∆ιανυκτέρευση.
ΠΕΜΤΗ: Πρωινό και η σηµερινη ηµέρα ̟εριλαµβάνει ε̟ισκέψεις
στα ̟ερίφηµα ̟έτρινα γεφύρια των Γρεβενών ̟ερνωντας α̟ό µια
̟ολύ όµορφη διαδροµή θα θαυµάσουµε και θα φωτογραφίσουµε
αρχικά το δίτοξο γεφύρι του ΖΙΑΚΑ µε 41µ. µήκος και 3µ. ̟λάτος
δί̟λα α̟ό τη νέα γέφυρα ̟ου οδηγεί στο οµώνυµο χωριό στον
̟οταµό Βελονιά και α̟ό εκεί για το ̟ιο εντυ̟ωσιακο γεφύρι της
Μακεδονίας αυτό του ΤΡΙΚΩΜΟΥ(ΑΖΙΖ ΑΓΑ) µε 70µ. µήκος και
15µ.̟λάτος ένα ̟ολύ δυσκολο τεχνικο έργο για την ε̟οχή το

ό̟οιο εξυ̟ηρετούσε τα καραβάνια των ταξιδιωτών.Κατό̟ιν για
̟εριοχή ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ό̟ου και η ̟αραµονή µας για γεύµα
και µέσω ∆ΟΜΟΚΟΥ για ΛΑΜΙΑ(ΕΟ)στάση και α̟ό εκεί για
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
*Συνιστάται ελαφρύς ρουχισµός και άνετα υ̟οδήµατα για τη
̟εζο̟ορία στο ∆ρυµό της Βάλια Κάλντα.
Τιµή : 180,00 € κατ΄άτοµο στο δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 240,00 € µονόκλινο
Περιλαµβάνονται: Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν,3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Casa la mundi 4* , 3 ̟ρωινά
µ̟ουφέ & 3 δεί̟να , η εκδροµή µε τα τζι̟ και η ξενάγηση α̟ό
εξειδικευµένους δασο̟όνους στον δρυµό της Βάλια
Κάλντα,αρχηγός-Συνοδός,φ̟α.

