
Μονοήμερη εκδρομή

 Κυριακή 31/10/21

Μηλιά – Σαμαρίνα - Γεφύρι Ζιάκα – Γρεβενά

   Π  ρόγραμμα     

Αναχώρηση  νωρίς το πρωί από το λιμάνι Κέρκυρας για Ηγουμενίτσα.

Πρώτος μας προορισμός η Μηλιά Γρεβενών,   όπου αρχικά θα
επισκεφθούμε  το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.  Στο χώρο αυτό φυλάσσονται
απολιθώματα της  περιοχής των Γρεβενών από τις  ανασκαφές του 2007, που
περιλαμβάνουν τους  μεγαλύτερους σε μήκος χαυλιόδοντες 5,02μ και αποτελούν
ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του κόσμου, γεγονός που έχει καταγραφεί
και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς Σαμαρίνα , το μεγαλύτερο  βλαχοχώρι
σε υψόμετρο 1450 μ που βλέπει τον Σμόλικα και τον Ορλιακα και μοιάζει σαν ένα
μεγάλο μπαλκόνι. Θα περπατήσουμε στο χωριό  για να απολαύσουμε την θέα
και να δούμε τις πέτρινες βρύσες, καθώς και την εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς
(1812) με το θεόρατο πεύκο που έχει ριζώσει μέσα στο ιερό

.
 Επόμενη μας στάση το Γεφύρι του Ζιάκα, ένα από τα πιο

φωτογραφημένα γεφύρια των Γρεβενών. Βρίσκεται στον δρόμο που ενώνει
τα Γρεβενά με το ιστορικό χωριό Ζιάκα. Τέλος θα επισκεφθούμε την πόλη
των Γρεβενών, πόλη των μανιταριών όπως ανακηρύχτηκε το 2007.  Θα
έχουμε  ελεύθερο χρόνο για καφέ,  στις δυο κεντρικές πλατείες  των
Γρεβενών, την πλατεία Αιμιλιανού με τα κανονιά και εκείνη του ρολογιού, οι
οποίες ενώνονται με έναν πεζοδρόμο.

Στη συνέχεια  θα αφήσουμε την όμορφη πόλη των Γρεβενών και θα  αναχωρήσουμε  για
Ηγουμενίτσα και  από εκεί για Κέρκυρα.  Υποσχόμαστε όμορφες εντυπώσεις που θα γίνουν γλυκιές
αναμνήσεις από την εκδρομή μας!!

                                 
 

Τιμή συμμετοχής 40€ ανά άτομο
Τηλ. Επικοινωνίας:6936711982, 2663099294, 6972677005

 Περιλαμβάνονται: Μετάβαση  και  επιστροφή  με  πούλμαν  του  γραφείου  μας,  εισιτήρια  φέρρυ-μποτ
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα -  Κέρκυρα,  Φέρρυ και  διόδια  λεωφορείου,ασφάλεια  αστικής & επαγγελματικής
ευθύνης, Φπα.

 Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

– δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως την Παρασκευή 29/10/21 θέσεις περιορισμένες.

 Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης ή αρνητικό
τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών) 




