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ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΉ 

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

1η μέρα  Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019. Συνάντηση στα εκδοτήρια στο λιμάνι στις 07:00. 
Άμεση αναχώρηση  με το πλοίο της γραμμής για Ηγουμενίτσα .ακολούθως δια μέσω τη 

Εγνατίας οδού φθάνουμε στα 
Ιωάννινα. Πανεπιστημιούπολη 
με πολύ μεγάλη ιστορία  από το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου μέχρι 
τον Αλή πασά κέντρο γραμμάτων 
όλη τη οθωμανική περίοδο και 
πατρίδα η ευρύτερη περιοχή των 
μεγάλων ελλήνων ευεργετών. 
Στο παραλίμνιο γύρο που θα 
κάνουμε θα απολαύσουμε όλη 
τη μεσαιωνική πόλη, το νησάκι 
με το βουνά να περικυκλώνουν 
όλη τη περιοχή με τη λίμνη 

Παμβώτιδα να κυριαρχεί στη πόλη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη παλιά πόλη μέσα 
στο φρούριο για να φθάσουμε στο Ιτς Καλέ( εσωτερικό κάστρο) όπου υπάρχει το 
βυζαντινό μουσείο, ο τάφος του Αλή πασά, τα ερείπια από το παλιό σαράι η εκκλησία 
των Αγίων Αναργύρων και το τουριστικό περίπτερο  καφέ. Τα οθωμανικά μνημεία 
δεσπόζουν στη παλιά πόλη. Θα διασχίσουμε το παλιό ρολόι, το δημαρχείο και τη οδό 
Αβέρωφ που είναι η συνέχεια της Δωδώνης γεμάτη από καταστήματα. Η παλιά πόλη 
των Ιωαννίνων  συνεχίζεται και εκτός φρουρίου όπου δεσπόζουν τα παλιά αλλά 
ανακαινισμένα καταστήματα του περασμένου αιώνα και φθάνουν μέχρι τη Καπλάνειο 
σχολή. Ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για ψώνια, επισκέψεις και  βόλτες στη πολύ 
ζωντανή ηπειρώτικη πρωτεύουσα. Διανυκτέρευση.  

2η μέρα Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019. Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τα 
φημισμένα Ζαγοροχώρια. Εμείς θα επισκεφτούμε το Μονοδέντρι  για να αντικρύσουμε 
τη μεγαλύτερα χαράδρα της Ελλάδας  και μια από τις ποιο εντυπωσιακές της Ευρώπης 
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του Βίκου.Θα διασχίσουμε τα χωριά Βίτσα, Κήποι, Ασπράγγελοι και Δίλοφο. Δεν θα 
παραλείψουμε να 
επισκεφτούμε τα 
περίφημα γεφύρια του 
Κόκορη, των Κήπων και το 
Καλογερικό που είναι στη 
διαδρομή μας προς τους 
Κήπους. Γοητευμένοι  από 
το τοπίο αλλά και από την 
αρχιτεκτονική της 
περιοχής παίρνουμε το 
δρόμο της επιστροφής  
περιφερικά των Ιωαννίνων  

Εγνατία οδό για να φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη 
στη Κέρκυρα.  

Τέλος εκδρομής 
 
 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινα δωμάτια 75 € 
Διαφορά μονόκλινου 95 € 
Παιδιά από 2-12 όπου μένουν με τους γονείς τους 60 € 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 
•Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας 
  

Δεν περιλαμβάνει 
Γεύματα ποτά εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και όπου γενικά 
απαιτείται είσοδος φόρος διαμονής 

  


