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Ζαγοροχώρια 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη φύση!! 

Μονοήμερη εκδρομή  Σάββατο 6 Νοβεμβρίου 

 

 

  

  

Τα Ζαγοροχώρια είναι φημισμένα για την απίστευτη φυσική 

ομορφιά τους, την ξεχωριστή αρχιτεκτονική τους και τη μακρά 

ιστορία τους. Σε αυτή την εκδρομή θα επισκεφτούμε δύο 

πανέμορφα χωριά στην καρδιά του Ζαγορίου. 
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Dafnis First Travel 
ALEPOU, 2km PELEKAS NATIONAL ROAD, 49100 CORFU – GREECE 

Tel: + 30 26610 22005     Mail: reservations@firsttravel.gr 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Συγκέντρωση στις 7:00 το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα (7:30 

πμ). Ο προορισμός μας το κεντρικό Ζαγόρι. Η πρώτη μας στάση θα είναι το Δήλοφο, ένα από τα καλύτερα 

διατηρημένα χωριά της περιοχής. Έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο πολιτισμού παραδοσιακός 

οικισμός και «ιστορικός τόπος». Στάση για καφέ με θέα.  

Συνεχίζουμε προς το χωριό Κήποι, όπου οι «πρωταγωνιστές» είναι οι κήποι του που µαζί µε τα πανέµορφα 

γεφύρια, τα λιθόστρωτα καλντερίµια και το ψηλό καµπαναριό µε το ρολόι και την εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου δηµιουργούν ένα καρτ ποσταλικό σκηνικό.  

Επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια χωρίς να περπατήσουμε τα παραδοσιακά πέτρινα ιστορικά γεφύρια, δε 
νοείται. Εμείς θα επισκεφτούμε δύο από τα πιο αξιόλογα και δημοφιλή πέτρινα γεφύρια της περιοχής. Θα 

περπατήσουμε την "κάμπια εν κινήσει", όπως ονομάστηκε το τρίτοξο γεφύρι Πλακίδα, ένα από τα 

γνωστότερα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου. Η επόμενη στάση είναι το φημισμένο γεφύρι του Κόκκορη 

(ή Νούτσου), που χτίστηκε το 1750. 

Μέσα από μια μαγευτική ορεινή διαδρομή θα καταλήξουμε στο Μονοδένδρι, ένα από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά χωριά του Ζαγορίου χτισμένο σε 1060 μ. υψόμετρο. Κατά την παραμονή μας στο χωριό, 

θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής (1412μ.Χ.), από το μπαλκόνι του οποίου θα 

θαυμάσουμε το Φαράγγι του Βίκου στη χαράδρα του Αώου ποταμού. H Μονή της Αγίας Παρασκευής, 

βρίσκεται σε απόσταση μόλις 15 λεπτών (με τα πόδια) από την κεντρική πλατεία του Μονοδενδρίου, με 

εύκολη και όμορφη διαδρομή. Το μοναστήρι, είναι χτισμένο εδώ και 600 χρόνια κυριολεκτικά πάνω στο 

βράχο με εξαιρετική θέα προς το φαράγγι του Βίκου και «επιβάλλεται» να το επισκεφτεί κανείς. Στην 

κεντρική πλατεία του χωριού μπορούμε να απολαύσουμε τον φαγητό μας (προεραιτικά), να 

περπατήσουμε στα πέτρινα καλντερίμια και να  δούμε από κοντά τα πέτρινα αρχοντικά. 

Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη στην Κέρκυρα 

το βράδυ. Η εκδρομή μας τελείωσε, ένα όμως είναι σίγουρο - ότι μόνο μια φορά στα Ζαγοροχώρια δεν αρκεί. 

Θα θέλουμε συνέχεια να επιστρέφουμε. 

 

Τιμή συμμετοχής                                            44 € ανά άτομο 

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 Τετάρτη 27/10/21 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης ή 

αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών) 

τηλ. 26610 22005  κινητό 6974791544  email: reservations@firsttravel.gr 

 


