
Πρόγραμμα Εκδρομής

 Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο
 

 Οδικώς 4 ημέρες

 

 

1η Μέρα | Αναχώρηση - Ζαγοροχώρια - Γιάννενα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ορεινό χωριό της Ηπείρου,
Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για
το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου,
Τσεπέλοβο, χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα φτάνουμε στα
Γιάννενα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | Γιάννενα – Καλπάκι - Κόνιτσα – Μονή
Μολυβδοσκέπαστης

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή
Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί που οι πρόποδες του όρους
Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή
του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της μονής
προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια
ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το καθολικό της.
Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Το όνομά της το έχει πάρει από
την σλαβική λέξη «konitza» που σημαίνει αλογοπάζαρο. Η
πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του
βουνού Γυμνάδι και η φυσική της ομορφιά είναι αξεπέραστη.
Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε
τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως η γέφυρα του Αώου, του
Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. Χρόνος ελεύθερος για
καφέ και φαγητό. Επιστροφή στα Γιάννενα.

3η Μέρα | Γιάννενα

Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΟΔΙΚΩΣ



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πρόγευμα και επίσκεψη στο επιβλητικό σπήλαιο Περάματος
με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες να σχηματίζονται
εδώ και ενάμισι εκατομμύριο χρόνια.  Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος για μια επίσκεψη στο κάστρο της πόλης με τα
τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και το μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η Μέρα | Γιάννενα - Μέτσοβο - Επιστροφή

Πρόγευμα και ξεκινάμε για το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας
με πλοιάριο. Αναχώρηση για το Μέτσοβο. Στάση για γεύμα εξ
ιδίων και συνεχίζουμε με τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη το
βράδυ στην πόλη μας.

 

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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Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο στα Γιάννενα.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.

  

 

 

 

 

 

 

 

Τιμοκατάλογος

 ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 1 Αναχωρήσεις

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
23 Δεκ 2022

 Γιάννενα Ζαγοροχώρια 4 ΗΜ Boutique hotel Giotis 4* πρωϊνό

 Boutique hotel Giotis 4* - πρωϊνό

Τιμή:  199,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 139,00 € 
2° Παιδί: 139,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:  120,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



  

 

 

Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ειδική ασφάλεια Covid-19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.

 

 

 

 


