
               

 
ΕΝΩΗ   ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ  ΑΞ/ΚΩΝ  ΣΡΑΣΟΤ  

( ΝΠΔΔ) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   ΚΕΡΚΤΡΑ 

 

Το παρϊρτημα  Απόςτρατων Αξ/κων Κϋρκυρασ πραγματοποιεύ 
4όμερη οδικό εκδρομό γνωριμύασ, ιςτορικόσ ςημαςύασ και 

προςκυνηματικό  ςτην Αλβανύα (Β. Ήπειροσ) με την ςυνεργαςύα του 
CORFU KALAMI TRAVEL. 

4  ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΗΝ  ΝΟΣΙΟ  ΑΛΒΑΝΙΑ 

(ΜΑΤΡΟΜΑΣΙ – ΑΓΙΟΙ ΑΡΑΝΣΑ – ΦΕΙΜΑΡΑ – 
ΑΤΛΩΝΑ – ΥΙΕΡ – ΜΠΕΡΑΣΙ – ΣΕΠΕΛΕΝΙ – 

ΚΛΕΙΟΤΡΑ – ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ – ΚΟΝΙΣΑ –
ΒΟΤΡΜΠΙΑΝΗ - ΓΡΑΜΜΟ) 

 

ΑΠΟ  29  ΑΤΓΟΤΣΟΤ  ΕΩ  1  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μϋρα:  ΠΕΜΠΣΗ   29/08/19 

Συγκϋντρωςη ςτο λιμϊνι  τησ Κϋρκυρασ και αναχώρηςη για Ηγουμενύτςα. Άφιξη 
επιβύβαςη ςτο λεωφορεύο και αναχώρηςη για αγιϊδα – Μαυρομϊτι  και μετϊ τισ 
απαραύτητεσ διατυπώςεισ ςτο Μεθοριακό Σταθμό, ειςερχόμαςτε ςτην Αλβανύα (Β. 
Ήπειροσ) και διαςχύζοντασ την κοιλϊδα του βούρκου με τα ελληνικϊ χωριϊ , φθϊνουμε 
ςτο Βουθρωτό  (Αποικύα Κερκυραύων). Σύντομη επύςκεψη και μετϊ ςυνεχύζουμε για 
Αγύουσ αρϊντα όπου θα δούμε την ερειπωμϋνη εκκληςύα Άγιοι Σαρϊντα ςτον 
παρακεύμενο λόφο ςτο κϊςτρο του 10ου αι. , που θυμύζει την θανϊτωςη το 320μΧ  των 40 
λεγεωνϊριων . Το οδοιπορικό μασ μόλισ αρχύζει και περνώντασ από μια πανϋμορφη 
διαδρομό με τα παρϊλια χωριϊ του Ιονύου και τον εθνικό δρυμό του Λoγαρϊ φθϊνουμε  



 

ςτην Φειμϊρα. Λύγο πριν θα περϊςουμε από το χωριό Μεςοπόταμοσ με το ελληνικό 
κολϋγιο < Πνοό Αγϊπησ> .Στην Χειμϊρα ςτην πιο γνόςια ελληνικό γωνιϊ τησ Β. Ηπεύρου 
θα δούμε το εννιϊχρονο ςχολεύο <Όμηροσ> , θα προςκυνόςουμε ςτην εκκληςύα Αγύων 
Πϊντων και μετϊ θα γνωρύςουμε την κυρύα Ερμιόνη Μπρύνγκου την < Μϊνα τησ 
Χειμϊρασ> όπου ο πατϋρασ τησ ϋθαψε ςτην αυλό του ςπιτιού τουσ 6 Έλληνεσ ςτρατιώτεσ 
που ςκοτώθηκαν ςτην περιοχό το ϋτοσ του 1940 με κϊθε κύνδυνο για την οικογϋνεια του. 
Επόμενοσ ςταθμόσ ο Αυλώνασ και περνώντασ και πϊλι από ελληνικϊ χωριϊ φθϊνουμε 
ςτον Αυλώνα το δεύτερο μετϊ το Δυρρϊχειο λιμϊνι τησ χώρασ. Όμορφη πόλη με πολύ 
μεγϊλη ανοικοδόμηςη τα τελευταύα χρόνια και με πληθυςμό 80χ. περύπου. Θεωρεύται 
ιςτορικόσ ςημαςύασ διότι εκεύ ϋγινε το 1912 η ςυνϋλευςη που διακόρυξε την 
ανεξαρτηςύα τησ Αλβανύασ (εισ βϊροσ όπωσ πϊντα τησ Ελλϊδοσ) και υπόρξε η ϋδρα τησ 
πρώτησ εθνικόσ κυβϋρνηςησ τησ Αλβανύασ υπό τον Ιςμαόλ Κεμϊλι Πϊμπαλα   και τα 
αξιοθϋατα τα οπούα θα δούμε ςτην διϊρκεια τησ ξενϊγηςησ μασ. Άφιξη ςτο ξενοδοχεύο 
μασ και δεύπνο. Διανυκτϋρευςη. (1η διανυκτϋρευςη Αυλώνα)   

2η μϋρα:  ΠΑΡΑΚΕΤΗ  30/08/19  

Μετϊ το πρωινό το ταξύδι μασ ςυνεχύζεται για Υιερ , Μπερϊτι  και χρόνου επιτρϋποντοσ 
Καλικοντϊςι όπου βρύςκεται ο τϊφοσ του Άγιου Κοςμϊ του Αιτωλού. Θα ενημερωθούμε 
για τον βύο του Αγύου και το κτύςιμο του ιερού ναού που ϋγινε μετϊ από διαταγό του  Αλό 
Παςϊ. Μπερϊτι: η πόλη των χιλύων παραθύρων και μουςεύων. Το Μπερϊτι το διαςχύζει ο 
ποταμόσ Οςούμ. Έχει πολλϋσ Βυζαντινϋσ εκκληςύεσ ενώ ςτην εύςοδο του κϊςτρου 
βρύςκεται η προτομό του Μεγϊλου Κων/νου. Πολλϊ τα αξιοθϋατα όπωσ η πετρόχτιςτη 
γϋφυρα του ποτ. Οςούμ , ο παλιόσ τομϋασ τησ πόλησ <Μαγκαλεμ>, ο παλιόσ 
μουςουλμανικόσ τομϋασ και απϋναντι ο χριςτιανικόσ τομϋασ <κόρικα> , το τζαμύ των 
εργϋνηδων, ο καθεδρικόσ ναόσ Αγύου Νικολϊου κ.α . Μετϊ αναχωρούμε για το μοναςτόρι 
του Αγύου Νικολϊου ςτην Κλειςούρα Τεπελενεύου, περνώντασ τον ποταμό Αώο (Βιόςςα 
ςτα αλβανικϊ) ςυναντϊμε το χωριό Ντρϊκοτ που από την 22/01/18 βρϋθηκαν μετϊ από 
εκταφό 696 πεςόντεσ Ήρωεσ . Στο μοναςτόρι Αγύου Νικολϊου την 13/10/18 ϋγινε η 
ταφό των οςτών των Ηρώων μασ 573 ςτον αριθμό αφού εύχαν ληφθεύ από το 408ο 
Γ.Σ.Ν.Α δεύγματα DNA (78 χρόνια ϊταφοι ). Συνεχύζουμε για την Κλειςούρα και για τον 
κύριο προοριςμό μασ  την επύςκεψη  και προςκύνημα ςτο ύψωμα 731 ςτην  Σρεμπεςύνα 
με ειδικϊ οχόματα χωρητικότητασ 6-8 ατόμων – 60ευρώ τα 8 ϊτομα – και πϊντα 
προαιρετικϊ.  Ανηφορύζουμε για 200μ. με τα πόδια και ςυναντϊμε μια μικρό επιτύμβια 
ςτόλη μνημεύο για Ιταλούσ νεκρούσ και δυςτυχώσ εγκαταλελειμμϋνο με χαραγμϋνη 
επιγραφό ςτα ιταλικϊ < Η Μεραρχύα Πούλια ςτουσ Πεςόντεσ κλπ> . 30μ ψηλότερα ςτην 
κορυφό με το μνημεύο των Ελλόνων πεςόντων .  Περιγραφό τησ μϊχησ από το 
παρϊρτημϊ μασ. Πλόρεισ ςυναιςθημϊτων αναχωρούμε για το Αργυρόκαςτρο. 
Επύςκεψη – ξενϊγηςη ςτο κϊςτρο μετϊ από ανϊπαυςη ςτο ξενοδοχεύο. Το βρϊδυ δεύπνο 
και γλϋντι με ελληνικό μουςικό (πραιρετικϊ) ςε ταβϋρνα ςτο χωριό 
Τεριχϊτεσ.  Διανυκτϋρευςη.  (2η διανυκτϋρευςη Αργυρόκαςτρο)   

 

 

 



 

3η μϋρα:  ΑΒΒΑΣΟ  31/08/19  

Μετϊ το πρωινό αναχώρηςη για Δϋλβινο, Βουλιαρϊτεσ, Κόνιτςα. Αφού δούμε από 
κοντϊ τον μεγαλύτερο χαςιςοβελώνα τησ Ευρώπησ το Λαζαρϊτι που θεωρεύται η 
Κολομβύα τησ Ευρώπησ. Δελβιτςϊνι , Γρϊπςη παρϊκαμψη για Δϋλβινο – Γαλϊζιο μϊτι. 
Στο Δϋλβινο βρύςκεται ο ιερόσ ναόσ Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου. Κϊτω από το 
καμπαναριό ςτο παρεκκλόςι και ςτο οςτεοφυλϊκιο του φυλϊςςονται τα οςτϊ 19 
πεςόντων ηρώων. Προςκύνημα και επιςτροφό ςτην Γρϊπςη και ςυνεχύζουμε για 
Βουλιαρϊτεσ, ϋνα από τα 24 ελληνικϊ χωριϊ του δυτικού Πωγωνύου τησ επαρχύασ 
Δρόπολησ. Προςκύνημα ςτο Στρατιωτικό νεκροταφεύο με τουσ 59 τϊφουσ Ελλόνων 
ςτρατιωτών που φρόντιζε ο ομογενόσ Μπϊκοσ ό Πϊκοσ καταρχόν και ϊλλων 100 
πεςόντων που ανευρϋθηκαν ςτο Ντρϊκοτ και τοποθετόθηκαν ςτισ 13 Ιουλύου 2018. Το 
εκκληςϊκι αφιερωμϋνο ςτην Αγύα Σκϋπη εγκαινιϊςθηκε την 28/10/99. Δεν θα 
παραλεύψουμε να αφόςουμε ϋνα λουλούδι ςτον τϊφο του ομοεθνό μασ Κων/νου 
Κατςύφα . Σε ϋξι χιλιόμετρα φθϊνουμε ςτο μεθοριακό ςταθμό τησ Κακαβιϊσ όπου μετϊ 
τισ τελωνειακϋσ διατυπώςεισ ειςερχόμεθα ςτην Ελλϊδα και ςτην περιοχό καταρχόν του 
Ανατολικού Πωγωνύου με ιςτορικϊ χωριϊ και περιοχϋσ κτύςματα,  Χϊνι Δελβινϊκι, 
Δολιανϊ , Καλπϊκι, Ελϋα, τη θρυλικό Γκραμπϊλα με τον Ανδριϊντα του ελληνικού 
πολεμιςτό του ϋπουσ του 40, το γεφύρι τησ Κλειδωνιϊσ παλιό και νϋο με τον ποταμό 
Βοιδομϊτη. Αριςτϋρα μασ απλώνεται ο κϊμποσ τησ Κόνιτςασ , πανϋμορφοσ και 
ευλογημϋνοσ με τα ποτϊμια Βοώδομϊτησ και Αώοσ να το ςτολύζουν. Καθώσ προχωρϊμε 
δεξιϊ το ξακουςτό γεφύρι τησ Κόνιτςασ. Χρόνου επιτρϋποντοσ μικρό επύςκεψη. Άφιξη 
ςτην Κόνιτςα, τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο, ξεκούραςη. Δεύπνο προαιρετικϊ. 
Διανυκτϋρευςη. (3η Διανυκτϋρευςη  Κόνιτςα)  

4η μερα : ΚΤΡΙΑΚΗ     01/09/19 

Καλό μόνα. Μετϊ το πρωινό αναχώρηςη για τον τελευταύο κύριο προοριςμό μασ την 
Βούρμπιανη Γρϊμμου μϋςα από μια πανϋμορφη και αιματοβαμμϋνη περιοχό , ανϊμεςα 
από τα καταπρϊςινα Μαςτροροχώρια που τα χωρύζει ο ιςτορικόσ Σαραντϊποροσ 
ποταμόσ. Άφιξη, προςκύνημα ςτην εκκληςύα κούμηςησ τησ Θεοτόκου με το ψηλό πϋτρινο 
καμπαναριό και το ηλιακό ρολόι . Παρακολούθηςη τελετόσ και αμϋςωσ μετϊ αναχώρηςη 
για τα Ιωϊννινα. Καθοδον θα γευματύςουμε όλοι μαζύ. Λύγο μετϊ το Καλπϊκι αριςτερϊ 
βρύςκεται η Σπηλιϊ που το 1940 όταν το ςτρατηγεύο τησ VIII Μ. Πεζικού του 
Υποςτρϊτηγου Καραμότρου και μετϊ το πολεμικό μουςεύο. Προαιρετικό επύςκεψη. Και 
τώρα Ματούλα όλεσ και όλοι δικού ςου για να μασ πασ κϊπου να μασ γλυκϊνεισ εκεύ που 
μόνο εςύ ξϋρεισ. Εδώ τελειώνει ο κύκλοσ του 4 όμερου οδοιπορικού μασ. Να εύμαςτε καλϊ 
να ξανανταμώςουμε για να γνωρύςουμε και ϊλλεσ κουκύδεσ ςτο χϊρτη. ΚΑΙ να θυμϊςτε 
πωσ η Ζωό εύναι μικρό θϋλει ταξύδια γιατύ ξϋρει ότι το ταξύδι εύναι πϊθοσ και όχι μιζϋρια. 
Εύναι ςαν το νερό που κυλϊει ςτο ποτϊμι , κϊποια ςτιγμό ανεβαύνει ψηλϊ , γύνεται βροχό 
και επιςτρϋφει .  

 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 



 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ : 170 ευρώ / κατ΄ ϊτομο ςε δύκλινα – τρύκλινα 

δωμϊτια. 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ 60 ΕΤΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 
 Με  την  δόλωςη  ςυμμετοχόσ  προκαταβολό  80€  το  ϊτομο  

 ΠΡΟΚΟΜΙΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  
 Εξόφληςη  πριν την  αναχώρηςη 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Μεταφορϊ με  κλιματιζόμενο λεωφορεύο  και  με ϋμπειρο οδηγό. 
- Τρεισ (3) διανυκτερεύςεισ ςε επιλεγμϋνα ξενοδοχεύα  
- Τρύα (3) πρωινϊ. 
- Ένα (1)  δεύπνο ςτην Αυλώνα.  
- Aρχηγόσ- ςυνοδόσ του γραφεύου μασ. 
- Τοπικόσ ελληνόφωνοσ ξεναγόσ, όπου επιβϊλλεται. 
- Περιηγόςεισ - ξεναγόςεισ, όπωσ αναφϋρονται ςτο πρόγραμμα. 
- Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ, ( Π.Δ 339/11-9-96 ) ςύμφωνα με τουσ νόμουσ τησ Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Ειςόδουσ ςε αρχαιολογικούσ χώρουσ και μουςεύα. 
- Ότι δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτα περιλαμβϊνόμενα. 
- Κϋντρα διαςκεδϊςεωσ. 

H 4όμερη οδικό εκδρομό γνωριμύασ, ιςτορικόσ ςημαςύασ και 
προςκυνηματικό  ςτην Αλβανύα (Β. Ήπειροσ) πραγματοποιεύται με 

την ςυνεργαςύα του CORFU KALAMI TRAVEL. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Την επιμέλεια και ηην οργάνωζη ηης εκδρομής έχει ηο 

CORFU  KALAMI TRAVEL  

ΤΗΛ. 26610 81581 , 693 2930643, 697 3452991 



 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 
 

Σο πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχόσ γύνονται γνωςτού και αποδεκτού από όλουσ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτη εκδρομό. 
Η τόρηςη του προγρϊμματοσ εύναι υποχρεωτικό για όλουσ, κατευθύνεται δε από τουσ 

αρχηγούσ-ςυντονιςτϋσ  που καθορύζουν ώρεσ, αναχωρόςεισ, ςτϊςεισ (κ.λ.π) οι οπούοι και 

ϋχουν δικαύωμα  οποιαςδόποτε τροποπούηςησ, ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ που θα εύναι 

αναγκαύεσ ό ακόμα όταν κρύνουν ςκόπιμο για την καλυτϋρευςη τησ εκδρομόσ. 

ΕΞΟΥΛΗΗ μϋχρι  7 μϋρεσ πριν την αναχώρηςη 

Οι εκδρομεύσ οφεύλουν ςυνϋπεια ςε τόπουσ και ώρεσ ςυναντόςεων-αναχωρόςεων. Όποιοσ 

απουςιϊζει ςημαύνει ότι οικειοθελώσ διακόπτει και επομϋνωσ βαρύνεται με δικϊ του ϋξοδα 

για τη ςύνδεςη του με το group. 

Η τόρηςη του ημερηςύου προγρϊμματοσ ξεναγόςεων, περιηγόςεων, γευμϊτων κ.λ.π δεν 

εύναι υποχρεωτικό, αρκεύ για οποιαδόποτε απομϊκρυνςη να ενημερώνεται      ο υπεύθυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναύλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρασ βίασ και λοιπέσ αντιξοότητεσ, για τισ 
οποίεσ δεν ευθύνονται οι οργανωτέσ, τότε από μέρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομέων.. 

Ακυρώςεισ γύνονται δεκτϋσ 15 μϋρεσ πριν την αναχώρηςη. Διαφορετικϊ πληρώνουμε 

ακυρωτικϊ, μϋχρι 10 μϋρεσ πριν το 25%, μϋχρι 5 μϋρεσ πριν το 50 % και μϋχρι 3 μϋρεσ  πριν 

το 75 % επύ του ποςού ςυμμετοχόσ, μετϊ δε την τρύτη μϋρα πριν την αναχώρηςη, ΟΤΔΕΜΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΥΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 

Διαβατόρια,ταυτότητεσ και λοιπϊ πιςτοποιητικϊ, υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ, εύναι ςτην 

ευθύνη του κϊθε εκδρομϋα χωριςτϊ καθώσ και η ευθύνη των τοπικών ςυνοριακών 

διαδικαςιών. 

Κϊθε εκδρομϋασ μπορεύ να φϋρει μια αποςκευό κανονικού μεγϋθουσ και μϋχρι 25 κιλϊ το 

ανώτερο, καθώσ και μια μικρότερη χειραποςκευό. Εύδη αξύασ καθώσ και προςωπικϊ 

αντικεύμενα φυλϊςςονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 

Κατϊ τη διϊρκεια των διαδρομών και ςε ενδιϊμεςουσ ςταθμούσ θα γύνονται αλλαγϋσ 

θϋςεων, βϊςη ειδικόσ ατομικόσ καρτϋλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικϋσ περιηγόςεισ –

ξεναγόςεισ , δεν θα υπϊρχουν καθοριςμϋνεσ θϋςεισ πλην των θϋςεων 3-4, που εξυπηρετούν 

αρχηγούσ και τοπικούσ ξεναγούσ. 

Σο γραφεύο διατηρεύ το δικαύωμα να ακυρώνει οποιοδόποτε ταξύδι για λόγουσ που κατϊ 

την κρύςη του δεν ευνοούν την πραγματοπούηςη του. τη περύπτωςη αυτό οι υποχρεώςεισ 

του γραφεύου περιορύζονται ςτην επιςτροφό και μόνο των χρημϊτων που ϋχει ειςπρϊξει. 

Οποιοςδόποτε επιπρόςθετοσ όροσ ό τροποπούηςη για να ιςχύει, πρϋπει να γνωςτοποιηθεύ 

προσ όλουσ ϋγκαιρα και προ τησ αναχώρηςησ τησ εκδρομόσ.την παρούςα ΕΚΔΡΟΜΗ εύναι 

πιθανόν για διϊφορουσ λόγουσ, η αρχηγόσ να τροποποιόςει τη ςειρϊ του προγρϊμματοσ, 

χωρύσ βεβαύωσ να παραλεύψει τύποτα. 


