
Πάπιγκο - Rafting στον Βοϊδομάτη
Οδικώς 3 ημέρες

1η μέρα | Θεσσαλονίκη – Πάπιγκο.

Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για το Πάπιγκο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχετε χρόνο για να κάνετε βόλτα στα
σοκάκια του Πάπιγκου και να γνωρίσετε την γύρω περιοχή. Με τα επιβλητικά αρχοντικά,
λιθόκτιστα καλντερίμια και τις πέτρινες εκκλησιές που αποτελούν ορόσημο στην περιοχή
του Ζαγορίου.

2η μέρα | Πάπιγκο – Προαιρετικό Rafting στον Βοϊδομάτη.

Μετά το πρωινό αναχώρηση για rafting. Η πανέμορφη αυτή υδάτινη διαδρομή περνά
μέσα από την καρδιά του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Ο ποταμός Βοϊδομάτης πηγάζει
κοντά στο χωριό Βίκος του κεντρικού Ζαγορίου και αφού διασχίζει το
καταπράσινο Φαράγγι του Βίκου συναντιέται με τον Αώο στην κοιλάδα της Κόνιτσας.
Περιστοιχισμένος από ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον, τεράστιας οικολογικής αξίας,
ο Βοϊδομάτης μας χαρίζει αξέχαστες εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της κατάβασής μας
περνούμε μέσα από αιωνόβια πλατάνια, σπηλιές, τοξωτά γεφύρια και μοναστήρια του
17ου αιώνα. Οι πιο τολμηροί μπορούν να κάνουν και βουτιές στα κρυστάλλινα και
παγωμένα νερά του ποταμού. Όσοι δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν
πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η μέρα | Πάπιγκο – Γεφύρι του Κόκκορη – Θεσσαλονίκη.

Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μονοδένδρι και το Γεφύρι του Κόκκορη, ένα από τα
πιο διατηρημένα στην περιοχή. Βρίσκεται στο κεντρικό Ζαγόρι, κοντά στο χωριό
Κουκούλι. Το γεφύρι έχει ύψος 13 μέτρα και μήκος 23,50 μέτρα. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Γιάννενα όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Άφιξη αργά το απόγευμα
στη πόλη μας.

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
πρωτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.



Περιλαμβάνονται

Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακούς ξενώνες.

Πρωινό.

Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας
πρόγραμμα.

Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται

Φόρος διαμονής.

Ειδική ασφάλεια Covid-19: 15€.

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

Προαιρετικό Rafting στον Βοϊδομάτη: 35€/το άτομο. Επιτρέπεται άνω τον 6 ετών το
rafting.

Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.



Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 (επιστροφή όλου
του ποσού της εκδρομής) 10€.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των
εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει στο ταξίδι σας.

Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής
σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων
και με τα ακόλουθα:

 Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα
αναχώρησης

 Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα
νοσηλείας, διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .

 Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε

 Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει
μαζί σας , όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /
ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )

 Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε
ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι. Θα
πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής

 Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.

 Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα

 Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
 Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες

κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα
ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς
μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος
αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.

 Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα
ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά
πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε
πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες

 Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο,
καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.



 Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της
χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο
λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά.


