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Τζαμάλες στα Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Μπουρανί Τυρνάβου

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΓΙΑΝΝΕΝΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ



1η ημέρα | Θεσσαλονίκη  - Κόνιτσα – Μονή
 Μολυβδοσκέπαστης  - Καλπάκι - Μονοδένδρι  -
Γιάννενα.

Αναχώρηση  από τα γραφεία μας το  πρωί για την Κόνιτσα.
Άφιξη και επίσκεψη στο μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Καλπάκι , όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό  μουσείο της μάχης των Ελλήνων
κατά των Ιταλών. Αργότερα επίσκεψη στο Μονοδένδρι με το
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής κτισμένο το 1412 σε  ένα
από τα πιο  όμορφα σημεία της χαράδρας  του Βίκου, όπου
και  θα γευματίσουμε (εξ ιδίων). Τέλος, άφιξη στα Γιάννενα,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα | Γιάννενα - Περιήγηση πόλης - Τζαμάλες.

Πρωινό και επίσκεψη στο σπήλαιο  Ιωαννίνων, ένα από τα
πλέον σημαντικά στη χώρα μας με εντυπωσιακούς
σταλακτίτες, σταλαγμίτες και μικρές λίμνες. Αργότερα
 επίσκεψη στο μουσείο Κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλλη ,
όπου ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης αναπαριστάνει με
θαυμάσιο τρόπο την πορεία της νεότερης Ελλάδας. Στη
 συνέχεια περιήγηση στην όμορφη  πόλη των Ιωαννίνων,
 επίσκεψη στο νησί της Κυρά-Φροσύνης  και ελεύθερος
χρόνος για καφέ ή φαγητό . Το βράδυ παρακολούθηση των
αποκριάτικων εκδηλώσεων και το τοπικό έθιμο της Τζαμάλας,
με  τις μεγάλες φωτιές και  τον χορό γύρω από αυτές,
πίνοντας και διασκεδάζοντας μέχρι το πρωί.

3η ημέρα | Γιάννενα - Μέτσοβο - Καλαμπάκα – Τύρναβος
(Μπουρανί) - Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και αναχώρηση για Μέτσοβο. Ελεύθεροι για
περίπατο, στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Καλαμπάκα,
Τύρναβο. Παρακολούθηση των καρναβαλίστικων
εκδηλώσεων (Μπουρανί)  που τις χαρακτηρίζουν έντονες
διονυσιακές επιρροές και συνδέονται με την αρχή, τη
γονιμότητα και τη βλάστηση. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

 

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
ξενάγηση.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται
εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 20€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες. 

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.
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Τιμοκατάλογος

 ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 1 Αναχωρήσεις

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο


25 Φεβ 2023

 Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Τύρναβος 3 ΗΜ

 Giotis 4* - πρωϊνό

Τιμή:  159,00 €  149,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 109,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  40,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



 

 
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναγράφεται
στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

  

  

 

 

Δημοτικοί φόροι: 3€ ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω
ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.

 

  

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

 

 

 

 


