
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΑΡΤΑ – ΑΡΑΧΘΟΣ – ΑΓΝΑΝΤΑ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ  
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Χριστούγεννα 23-26/12/19   
 

4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
1η μέρα: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ενδιάμεση στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και μέσω 
της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, περνάμε στη Στερεά Ελλάδα και συνεχίζουμε για τη 
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, τη ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. Επίσκεψη, γεύμα σε ταβέρνα της 
περιοχής. Ακολούθως μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ARTA 
PALACE, για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων και το πολύ σπουδαίο Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΗ. Λίγο αργότερα θα φθάσουμε στη λίμνη Παμβώτιδα όπου με 
τουριστικό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα επισκεφθούμε το γραφικό νησάκι, που φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος και γεύμα προαιρετικά. Αργά το απόγευμα 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην 'Αρτα για εορταστικό δείπνο, διασκέδαση και διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος σταθμός το 
φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνιτή λίμνη, για να ακολουθήσει μία πανέμορφη διαδρομή 
από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΟ - ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για να φθάσουμε στο σημείο που 
ήταν το ιστορικό γεφύρι της πλάκας πάνω από τον ΑΡΑΧΘΟ, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα 
Βαλκάνια (καταστράφηκε από τις πλημμύρες) για να καταλήξουμε σε δύο ορεινά κεφαλοχώρια της 
περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ και τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν το φυσικό 
ανάγλυφο της περιοχής. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη της ΑΡΤΑΣ με το ιστορικό γεφύρι, που ενώνει τις όχθες του 
ποταμού Αράχθου, γνωστό για τη μοναδική αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα. 
Επόμενος σταθμός η πόλη της Λευκάδας, όπου θα έχουμε σχετική παραμονή και γεύμα προαιρετικά. 
Αναχώρηση για Αθήνα, μέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με την τελευταία μας στάση σε καφέ 
της εθνικής οδού ΠΑΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ. 
 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

Arta Palace 4* 195 € 175 € 255 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο ARTA PALACE 4* στην Άρτα, 3 πρωινά & 3 δείπνα (εορταστικό το δείπνο στις 24/12), 
Αρχηγός – Συνοδός, ΦΠΑ, Φόρος διαμονής 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, τηλεφωνήματα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικά 
επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 


