
 
 

ΤΖΑΜΑΛΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ – ΝΗΣΑΚΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  

 
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2020        -        3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

... 
1η μέρα: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., ημίωρη στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και μέσω της καλωδιακής 
γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ και ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ με ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε λίγο πριν την είσοδο της 
πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και επισκεπτόμαστε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα μοναδικά κέρινα ομοιώματα. 
Αμέσως μετά τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PALLADIO στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ δείπνο και 
διασκέδαση, στο πολύ γνωστό μουσικό στέκι της πόλης "ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ", διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Πρωινό και ανάβαση στα όμορφα χωριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Πρώτος σταθμός το ΓΕΦΥΡΙ 
του ΚΟΚΚΟΡΗ και το κεφαλοχώρι ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, για να ακολουθήσει το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα 
περπατήσουμε μέχρι την εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για να θαυμάσουμε το μοναδικής ομορφιάς 
φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο, καταπράσινο με τους κοφτερούς βράχους να καταλήγουν στο 
βάθος, στην κοίτη του ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ. Γεύμα σε τοπική παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στα 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ για να επισκεφθούμε το νησάκι με τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια και το ΜΟΥΣΕΙΟ - 
ΣΠΙΤΙ του ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ. Το βράδυ περίπατοι στην κεντρική πλατεία και παρακολούθηση των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων που οργανώνει ο Δήμος της πόλης, διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Πρωινό και ημέρα επιστροφής, με μια ξεχωριστή διαδρομή, να μας οδηγεί στο ορεινό 
ΜΕΤΣΟΒΟ, με τα παραδοσιακά σπίτια και το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση 
για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση στάση στην πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και σε καφέ της Εθνικής 
οδού, άφιξη το βράδυ. 

 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Ξενοδοχείο σε Δίκλινο 3ο άτομο έως 12 ετών σε Μονόκλινο 

PALLADIO 3* 165 € 140 € 200 € 

  Για κρατήσεις με προκαταβολή 50 €/ άτομο (για περιορισμένο αριθμό θέσεων) έως 31/1/20     
  παρέχεται έκπτωση 15 € / άτομο 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο 3* PALLADIO στα Ιωάννινα, 2 πρωινά σε μπουφέ, Εορταστικό αποκριάτικο δείπνο με 
ζωντανή μουσική στο «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΕΚΙ» των Ιωαννίνων «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΛΟΥΛΗ» και γεύμα στην 
παραδοσιακή ταβέρνα «ΟΞΙΑ» στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, 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. 
 
 
 

https://www.thiamistours.gr/#question1

