
ΗΠΕΙΡΟΣ
Ακατέργαστη ομορφιά: δύο λέξεις που κρύβουν μέσα τους την ουσία αυτού του τόπου, προορισμός ιδανικός για όσους 

αγαπούν τη φύση. Επιβλητικά βουνά, παραδοσιακά χωριά, ποτάμια και λίμνες, γραφικά γεφύρια και οι εθνικοί δρυμοί 

Πρέβεζα - Πάργα

24
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

3
ημέρες

1Αναχώρηση για Μέτσοβο Γιάννενα και Πρέβεζα
ημέρα

Πρωινή αναχώρηση με εξαιρετική διάθεση και έτοιμοι να απολαύσουμε τις  ομορφιές της πατρίδας μας . Πρώτη μας 
ουσιαστική στάση στο «χωρίο της αρκούδας » το γραφικό Μέτσοβο Από τα σλαβικά «μέτσκα» που σημαίνει αρκούδα και 
«όβο» που σημαίνει χωριό, το Μέτσοβο έχει πολλά να προσφέρει σε έναν ταξιδιώτη, κάθε εποχή του χρόνου, παρ’ όλο που 
πολλοί του δίνουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης.  Θα περιηγηθούμε στα  γραφικά 
στενά θα απολαύσουμε την βόλτα μας και θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα όσο και ιστορικά Γιάννενα . Σημείο 
αναφοράς για την περιήγηση μας αλλά και για την πόλη , το κάστρο (χτίστηκε το 528 µ.Χ Είναι μια μικρή ζωντανή πόλη μέσα 
στην πόλη που το παρελθόν, η παράδοση αλλά και ο θρύλος την έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων γραμμένες 
με μελανά χρώματα.  Θα περπατήσουμε  στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια του, θα αγναντέψουμε τη θέα στη λίμνη 
Παμβώτιδα από τις δύο ακροπόλεις του και θα το αφήσουμε  να «ξετυλίξει» τόσο την ιστορία όσο και την καθημερινότητα 
των «Καστρινών», όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του.  Συνεχίζουμε με το «νησί χωρίς όνομα »  Πρόκειται για το νησάκι μέσα 
στην λίμνη Παμβώτιδα και παίρνοντας το καραβάκι από τον μόλο της λίμνης θα βρεθούμε σε λίγα λεπτά , στην κυριολεξία σε 
ένα άλλο κόσμο που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο !! Θα ξεχωρίσουμε το εξαιρετικό μουσείο του Αλή Πασά και την 
μονή Φιαλθρωπηνών εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής τέχνης.Τελικός  μας προορισμός η όμορφη Πρέβεζα. Θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ θα κάνουμε την βόλτα μας στα γραφικά στενά της πόλης και θα απολαύσουμε τοπικούς 
μεζέδες.

2 Περιήγηση στην Πρέβεζα και εκδρομή στην Λευκάδα
ημέρα

Πρωινό και βόλτα στην πόλη που μας φιλοξενεί  Η καρδιά της πόλης χτυπά στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, με 
τα   νεοκλασικά, τα χαμηλά σπίτια που συνδυάζουν στοιχεία οθωμανικής και ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής με λίγες επιρροές 
από Ιόνιο, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια και τα χρωματιστά ποδήλατα έξω από τις εισόδους των καταστημάτων. Η 
κεντρική οδός, Εθνικής Αντίστασης, ή απλώς «αγορά» διασταυρώνεται κάθε λίγα βήματα με πλακόστρωτα καλντερίμια 
που κατηφορίζουν προς την παραλιακή περαντζάδα, ή ανηφορίζουν προς τις ακόμα γοητευτικότερες «επάνω γειτονιές» 
της παλιάς πόλης. Ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της παλιάς πόλης, είναι ο Ενετικός Πύργος του Ρολογιού, με το 
ηλιακό του ρολόι που χρονολογείται από το 1752. Ακριβώς δίπλα του, βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου 
Χαράλαμπους, του 18ου αιώνα, με τις αγιογραφίες του που φέρνουν στο μυαλό τους βενετσιάνους ζωγράφους της 
Αναγέννησης και το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο του. Θα ακολουθήσει μια εκδρομή στην κοντινή και πανέμορφη 
Λευκάδα όπου θα θαυμάσουμε το επιβλητικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, το ναό του Αγίου Ιωάννη (εδώ δίδαξε ο Απόστολος 
Παύλος), το ναό του Χριστού Παντοκράτορα (στο προαύλιο του βρίσκεται ο τάφος του ποιητή Βαλαωρίτη) και το ναό του 

Αγίου Σπυρίδωνα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.



Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Tιμή 
Μονοκλ.

24 Δεκεμβρίου

3 ημέρες
Preveza City Hotel πρωινό 129€ 120€ 164€

Τιμοκατάλογος

Πρέβεζα - Πάργα

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα 

πληροί  όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι 
με σχολαστική τήρηση όλων των υγειονομικών όρων

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Preveza City  Comfort Hotel 4*
• Προγευμα 
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας
• Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες 

συνθήκες

• Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
• Οποιαδήποτε εισοδός
• Ο δημοτικός φόρος διαμονής

3 Πρέβεζα – Νικόπολη - Πάργα -Θεσσαλονίκη
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα. Περνώντας από τη Νικόπολη, φτάνουµε στη γραφική παραλιακή κωμόπολη µε 
τις σπάνιες φυσικές ομορφιές.Χτισμένη στις πλαγιές ενός βραχώδους λόφου, με το βενετσιάνικο κάστρο του 1572,ενας 
περίπατος μέσα σε αυτή τη μικρή πολίχνη είναι κάτι που πραγματικά αξίζει κανείς να κάνει.Ελεύθερος χρόνος στη διαθεση 
μας για περιηγηση στο κάστρο αλλα και  φαγητο και  γοητευμένοι από την Πάργα, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.   
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη και άφιξη το βράδυ στη πόλη μας


