Ιωάννινα - Κεντρικό Ζαγόρι - Μέτσοβο, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.30 π.µ., µε
προορισµό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Μικρές ενδιάµεσες στάσεις θα γίνουν
στον Ισθµό της Κορίνθου και την περιοχή της Αµφιλοχίας. Λίγο πριν
φθάσουµε στα Ιωάννινα 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, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία πολύ όµορφη διαδροµή, µας οδηγεί στο κεντρικό
Ζαγόρι, όπου θα επισκεφθούµε το πέτρινο ΓΕΦΥΡΙ του ΚΟΚΚΟΡΗ, τους
ΚΗΠΟΥΣ και 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. Αµέσως µετά
επιστρέφουµε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, για να επισκεφθούµε το νησάκι (έξοδα
πλοιαρίου ατοµικά) µε το "ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ" του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. ∆είπνο
προαιρετικά, διανυκτέρευση.
4Η 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 µία καταπράσινη διαδροµή µας οδηγεί στο
ΜΕΤΣΟΒΟ, στάση - επίσκεψη και µέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύµα
προαιρετικά, ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της
Εθνικής Οδού καταλήγουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για
Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης
µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
135€*
175€
(+100€ σε 4κλ.
125€
Palladio 3* καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

145€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PALLADIO 3* των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
2 πρωινά σε µπουφέ.
1 δείπνο στα Ιωάννινα.
1 γεύµα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Μονοδένδρι.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

