Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο, 3 & 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12, 5/1
Αναχωρήσεις 22 & 29/12, 4/1 από Ηράκλειο

ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ - ΧΑΡΑ∆ΡΑ
ΒΙΚΟΥ - ΑΡΙΣΤΗ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α - ΝΗΣΑΚΙ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.45 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ µε προορισµό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Μικρές ενδιάµεσες στάσεις
θα γίνουν για καφέ και προαιρετικό γεύµα στον ΙΣΘΜΟ της ΚΟΡΙΝΘΟΥ και
την Αµφιλοχία αντίστοιχα. 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, ξεκούραση. ∆είπνο προαιρετικά,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µια πολύ ενδιαφέρουσα διαδροµή από το
ιστορικό ΚΑΛΠΑΚΙ, µας οδηγεί στη γραφική Αρίστη, ένα όµορφο κεφαλοχώρι
που απέχει 48 χλµ. από τα Ιωάννινα. Βρίσκεται στο δρόµο για το ΠΑΠΙΓΚΟ,
λίγο πριν από το εντυπωσιακό µοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, που
είναι χτισµένο στην άκρη του βράχου µιας σπηλιάς ακριβώς πάνω από το
ποτάµι και τη γέφυρα στον ποταµό Βοϊδοµάτη. Στην κεντρική πλατεία του
χωριού µπορούµε να απολαύσουµε το καφεδάκι µας σε ένα από τα
παραδοσιακά καφενεία και να θαυµάσουµε την επιβλητική εκκλησία της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου µε το πανύψηλο καµπαναριό της. Επιστροφή στα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τη λίµνη ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α, όπου µε τουριστικό πλοιάριο (έξοδα
ατοµικά) θα φθάσουµε στο γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύµα
προαιρετικά. Eορταστικό δείπνο και διασκέδαση το βράδυ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι, µε τα πανέµορφα
τοπία. Η διαδροµή µας από τις ΚΑΡΥΕΣ, ανεβαίνει και περνά από το
ΓΕΦΥΡΙ του ΚΟΚΟΡΗ και µας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιοχής, το
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραµονή και συνεχίζουµε 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 γραφικό ταβερνάκι του χωριού
θα έχουµε ένα ξεχωριστό γεύµα. Επιστροφή στα Ιωάννινα, περίπατοι
γνωριµίας µε την πόλη. ∆είπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο µε µοναδική θέα προς τη λίµνη
ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α και το οροπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς η καταπράσινη διαδροµή
µας οδηγεί στο ΜΕΤΣΟΒΟ. Επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα µέσω ΙΟΝΙΑΣ
και ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ µε ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση στο
πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της
επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ηµέρες Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο ∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
23 & 30/12
165€
185€
230€
(παιδιά 522 &
(+90€ σε 4κλ. 10 ετών (+90€ σε 4κλ.
4
29/12από PALLADIO 3* καµπίνα/άτοµο) +52€ σε καµπίνα/άτοµο)
4κλ.
Ηράκλειο
καµπίνα)

5/1
3

4/1 από
Ηράκλειο

145€

PALLADIO 3*

125€

175€
(παιδιά 5(+90€ σε 4κλ. 10 ετών (+90€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο) +52€ σε καµπίνα/άτοµο)
4κλ.
καµπίνα)

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, (2 ή 3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο
κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.
∆ύο ή τρία πρωινά σε µπουφέ.
Ένα εορταστικό δείπνο µε ζωντανή µουσική.
Ένα γεύµα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Κεντρικό Ζαγόρι.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ήµερο πρόγραµµα, στις 5/1, αφαιρείται η επίσκεψη στο
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ενώ οι άλλες επισκέψεις της 2ηςκαι 3ης ηµέρας,
πραγµατοποιούνται κανονικά τη 2η ηµέρα.

