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ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ   09/10/22 
 

Συγκέντρωση το πρωί τις 07.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των  

07.30 από Κέρκυρα.  

Φθάνοντας Ηγουμενίτσα, μετά από περίπου μια ώρα, θα είμαστε στη Μονή Τσούκα. Σε 

μια εντυπωσιακή τοποθεσία στο χείλος του βράχου της Τσούκας, με πανοραμική θέα στο 

φαράγγι του Άραχθου, κοντά στο χωριό Ελληνικό, βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα 

προσκυνήματα της Ηπείρου, η Μονή της Τσούκα. Η Μονή είναι αφιερωμένη στο Γενέσιο 

της Θεοτόκου. Το συγκρότημα μοιάζει με φρούριο, καθώς περιβάλλεται από έναν ψηλό 

τοίχο και τα διώροφα κτήρια των κελιών. Στο κέντρο του χώρου βρίσκεται το καθολικό, 

που χρονολογείται πιθανότατα στα τέλη του 17ου αιώνα. Κοντά στην είσοδο της μονής 

υπάρχει παρεκκλήσι της Παναγίας, ενώ στην πίσω πλευρά της έχει διαμορφωθεί ειδικός 

χώρος από όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τη μαγευτική θέα προς τη χαράδρα του 

Άραχθου.  

Μετά την επίσκεψή μας, κατά τις 11.30,  θα αναχωρήσουμε για το Γεφύρι της Πλάκας, 
το ιστορικότερο όλων, το οποίο χτίστηκε το 1866. Με μήκος 61 μέτρα και ύψος 20, είναι το 
μεγαλύτερο μονότοξο πέτρινο γεφύρι των Βαλκανίων. Αποτέλεσε σύνορο Ελλάδας 
Τουρκίας για πάνω από 30 χρόνια. Είχαν προσπαθήσει και παλαιότερα να σηκώσουν 
γεφύρι στο ίδιο σημείο του ποταμού, αλλά όταν ο προηγούμενος μάστορας που είχε 
αναλάβει το έργο, έβαλε φωτιά στον ξύλινο σκελετό που κράταγε το γεφύρι, 
αποκαλύφθηκε πως ήταν πέτρινο! Έτσι, απαστράπτον, τυλιγμένο με τις φλογισμένες 
δοκούς, γκρεμίστηκε απότομα, με τα κομμάτια του να πέφτουν μες στον ποταμό. 
Μετά από αυτή την καταστροφή, ήταν ο Μπέκας που τα κατάφερε και έφτιαξε τελικά το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Το  χάλασμα του γεφυριού συνέβη όταν ο 
ποταμός Άραχθος, σαν να, δικαίωσε το όνομά του: αυτός που ταράζει, που συντρίβει τη 
γη. Άδικη η μανία του ποταμού εκείνη τη νύχτα, ξημερώματα 2 Φεβρουαρίου του 2015, 
για το γεφύρι που τον κοσμούσε για περισσότερα από 150 χρόνια. Τα ορμητικά νερά του 
άφησαν όρθια μόνο τα βάθρα, ανατολικό και δυτικό, σαν πέτρινα κούτσουρα στις 



αντίπερα όχθες. Σήμερα, η γέφυρα της Πλάκας είναι η μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα που 
αναστηλώθηκε στον κόσμο. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας του 2020 είναι ότι οι 
άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί, στο ίδιο ποτάμι, ανάμεσα απ’ αυτά τα βουνά, 
αρχιτέκτονες και μηχανικοί του Πολυτεχνείου, πετράδες και εργάτες, φτιάξανε ξανά το 
γεφύρι που έκτισε το 1866 ο πρωτομάστορας Μπέκας. Όχι κάτι που του μοιάζει! 
Εκεί θα έχουμε μισή ώρα στη διάθεση μας για βόλτα και φωτογραφίες. 

Επόμενη μας στάση, κατά τη 13.30, θα είναι το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας. Θεωρείται το 
πιο λευκό σπήλαιο στην Ελλάδα και το μοναδικό σπήλαιο που το διαπερνά ποταμός σε 
ολόκληρο το μήκος του. Μοναδικά σμιλευμένοι χρωματιστοί σταλαγμίτες και τρεις 
λιμνούλες σε αποχρώσεις του γκρι, του ορείχαλκου και του άσπρου, που έχουν 
σχηματιστεί με την πάροδο των χρόνων, συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον.  Το 
σπήλαιο έχει τρία επίπεδα. Το υψηλότερο και παλαιότερο έχει καταρρεύσει στο 
παρελθόν και σώζονται κάποια τμήματά του. Το μεσαίο επίπεδο είναι αυτό που έχει 
αξιοποιηθεί τουριστικά. Το τρίτο επίπεδο είναι η κοίτη υπόγειου ποταμού, ο οποίος 
φαίνεται στο τέλος του τουριστικού μονοπατιού, λίγο πριν δημιουργήσει έναν 
καταρράκτη 2 μέτρων, 10 μέτρα χαμηλότερα από το μονοπάτι. Η ξενάγηση διαρκεί 
περίπου μία ώρα. 

Τελικός προορισμός μας, όπου θα φθάσουμε κατά τις 14.40, είναι ο Πράμαντας, το 

πανέμορφο χωριό στα Τζουμέρκα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο τρεις ώρες για φαγητό 

και βόλτα. Αυτό το κεφαλοχώρι, έδρα των βόρειων Τζουµέρκων, θα μας ξαφνιάσει µε την 

ασύγκριτη θέα που προσφέρει λόγω της προνομιακής τοποθεσίας του στους πρόποδες της 

κορυφής της Στρογγούλας (στα 2.107 µ.) στην κεντρική Πίνδο. Και όσο πιο ανυπότακτο 

και δυσπρόσιτο, εξαιτίας της φιδογυριστής διαδροµής του, φαίνεται, άλλο τόσο σε 

προκαλεί να ανακαλύψεις τον παραδοσιακό οικισµό και τα άγρια τοπία που τον 

περιβάλλουν. Θα πάρουμε  µια γεύση από την καθημερινή ζωή των ντόπιων στην 

κεντρική πεζοδρομημένη πλατεία, όπου δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής και η λιθανάγλυφη βρύση Αράπης µε γάργαρο δροσερό νερό.  

Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα  το απόγευμα, 17.45, όπου θα πάρουμε το πλοίο των 20.30 

για την επιστροφή μας στη Κέρκυρα. 

 

Τιμή συμμετοχής: 39 € ο ενήλικας και 25€ το παιδί κάτω των 12 ετών 

 

Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, Φ.Π.Α., 

ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, εξορμήσεις, προσωπικά έξοδα και ότι δεν 

αναφέρεται στο πρόγραμμα. 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως 07/10/2022.  

Διάρκεια: 15 ώρες  

 

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα: 

26610 43464 / 26395 

6986 034878 whatsapp 

   

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ: 

Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής. 

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ. 

2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.  

4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.  

5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  

6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. 

7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ. 
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