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ΕΞΟΡΜΗΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

Εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!!! 
 

ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ – ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ - ΧΩΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ  

ΒΟΒΟΥΣΑ – ΦΡΑΓΜΑ ΑΩΟΥ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 

3ΗΜΕΡΗ 28 ΕΩΣ 30/10/22  

 
 

 

 

 

 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 1η: ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ – ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ  

Συγκέντρωση & αναχώρηση ώρα 06:45 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό την οποία θα 
εγκαταλείψουμε στο ύψος της Φιλιππιάδας για να βρεθούμε στο μαγικό τοπίο της λίμνης Ζηρού. Μια 
όμορφη μικρή λίμνη στα νερά της οποίας αναπτύσσονται πλήθος ψαριών και άλλων υδρόβιων 

οργανισμών ενώ στις όχθες της ζει το θηλαστικό βίδρα δείγμα της καθαρότητας και της ποιότητας των 
νερών της. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000, είναι ιδανική για περιπατητική διαδρομής δίπλα 

από τη λίμνη με το παραλίμνιο δάσος των Νερόφραξων. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και 
να απολαύσουμε το καφεδάκι μας με θέα το σκηνικό της λίμνης, βγαλμένο σαν από πίνακα 
ζωγραφικής. Συνεχίζουμε για τον Αρχαιολογικό χώρο και το μαντείο Δωδώνης. Ελεύθερος χρόνος για 

να περιηγηθείτε στον χώρο- φωτογραφίες. Κατόπιν αναχώρηση για την διαχρονική πρωτεύουσα της 
Ηπείρου τα κοσμοπολίτικα Ιωάννινα. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο και ελεύθερος χρόνος να τον 
αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Προτείνουμε  επίσκεψη στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του 

Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά ήταν το διοικητικό κέντρο 
όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι,  την ιππική 
σχολή του Αλή Πασά,  το Τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο - τα μαγειρεία στη ακρόπολη 

του Ιτς Καλέ,  το Βυζαντινό μουσείο αλλά και το νέο (2016) εκπληκτικό Μουσείο Αργυροτεχνίας!  
Επίσης μπορείτε από τον μόλο να περάσετε απέναντι στο νησάκι με βαρκάκια (έξοδα ατομικά). 
Περπατήστε στον γραφικότατο οικισμό και επισκεφθείτε το σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά όπου θα δείτε 

τον οντά με τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που τον σκότωσαν.  
 
 

 

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr


 

Αργά το απόγευμα επίσκεψη στο μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες όπου μπορεί να αντικρύσει κανείς την 
τέλεια πανοραμική άποψη, τόσο της λίμνης όσο και ολόκληρης της πόλης των Ιωαννίνων για βόλτα και 
καφεδάκι. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας, βράδυ ελέυθερο, διαν/ση. 

 

ΗΜΕΡΑ 2η: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ – ΒΟΒΟΥΣΑ – ΦΡΑΓΜΑ ΑΩΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟ  Πρωινό και 
αναχώρηση 08:30 για το Ανατολικό Ζαγόρι και τη Βοβούσα . Θα μπούμε για λίγο στην Εγνατία Οδό την 
οποία θα εγκαταλείψουμε σύντομα για να ακολουθήσουμε μια όμορφη διαδρομή στις δυτικές 

απολήξεις της Πίνδου και θα δούμε τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου εξίσου όμορφα με τα διάσημα 
του κεντρικού Ζαγορίου αλλά άγνωστα σε πολλούς. Πρώτα  θα συναντήσουμε τους Μηλιωτάδες, 
κατόπιν το Τρίστενο και το Γρεβενίτι στα 1000 μ. υψ.  το κεφαλοχώρι του Ανατολικού Ζαγορίου για να 

βρεθούμε στη Μονή Βουτσά αφιερωμένη στα γενέθλια της Θεοτόκου, την οποία ίδρυσε ο Βυζαντινός 
Αυτοκράτορας Κων/νος ο Δ΄ Πωγωνάτος ως εκ τούτου και Πωγωνιώτισσα. Επίσκεψη και ενημέρωση 
για την ιστορία της Μονής και κατόπιν θα βρεθούμε στο Φλαμπουράρι ένα ακόμη  χωριό του  

Ανατολικού Ζαγορίου πνιγμένο στο πράσινο. Όλα τα χωριά που συναντάμε στη διαδρομή μας έχουν 
χαρακτηριστεί μαρτυρικά γιατί κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής κάηκαν και εκτελέστηκαν 

πολλοί από τους κατοίκους τους. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στην……. σταρ του Ανατολικού Ζαγορίου 
τη Βοβούσα που οφείλει το όνομα της στη βοή των νερών του Αώου που την διασχίζει. Είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την πολιτιστική παράδοση της Ηπείρου και βρίσκεται δίπλα στον Εθνικό Δρυμό της 

Βάλια Κάλντα. Εδώ θα έχουμε περίπου 3 ώρες στη διάθεση μας για βόλτες στην υπέροχη φύση, 
φωτογραφίες και φαγητό. Αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε και θα περάσουμε από το Ελατοχώρι, 
Φλαμπουράρι και στη συνέχεια από διαφορετική διαδρομή μέσω του οροπεδίου Πολιτσές και της 

λίμνης του Αώου θα βρεθούμε στο παραδοσιακό αλλά ταυτόχρονα κοσμοπολίτικο Μέτσοβο. Μπορείτε 
να επισκεφτείτε την Πινακοθήκη Αβέρωφ (εφόσον είναι ανοικτή) με έργα των σημαντικότερων 
Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών & γλυπτών του 19ου & του 20ου αι. όπως Γκύζη, Λύτρα, Βαλανάκη, 

Ιακωβίδη, Παρθένη, Μαλέα, Γαλάνη, Χατζηκυριάκου – Γκίκα, Μόραλη, Τέτση και πολλών ακόμα που 
θεωρείται από τις πληρέστερες και σημαντικότερες αυτής της περιόδου. Ακόμη  μπορείτε να δείτε το 
Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου (εφόσον είναι ανοικτό) στο αρχοντικό Τοσίτσα, δείγμα παλιού 

Μετσοβίτικου αρχοντικού.  Επισκεφθείτε το Ναό της Αγίας Παρασκευής, εξερευνήστε τα καταστήματα 
με τα ξυλόγλυπτα και τα υφαντά, ψωνίστε τα περίφημα τυριά Μετσόβου, τραχανά, χυλοπίτες και άλλα 
παραδοσιακά προϊόντα. Το βραδάκι επιστροφή στο ξεν/χείο μας στα Ιωάννινα, διαν/ση. 

 
ΗΜΕΡΑ 3η : ΚΗΠΟΙ – ΣΚΑΜΝΕΛΙ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ Μετά το πρωινό με τις αποσκευές μας αναχώρηση 
08:30 για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου θα περάσουμε από το περίφημο γεφύρι του Κόκκορη. Μικρή στάση 

για φωτογραφίες και στην συνέχεια αναχώρηση για τους Κήπους αφού πρώτα δούμε το τρίτοξο γεφύρι 
Καλογερικό ή γεφύρι του Πλακίδα. Πρόκειται για ένα τρίτοξο πέτρινο γεφύρι, με μήκος περίπου 55 

μέτρων και πλάτος καταστρώματος μεγαλύτερο των 3 μέτρων, ενώ στα πλάγια αντί για στηθαίο φέρει 
αραιές αρκάδες. Είναι ένα από τα γνωστότερα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου, ένα θαυμάσιο δείγμα της 
υψηλής λαϊκής τεχνικής και αισθητικής της τότε εποχής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο χωριό Κήπους 

όπου θα έχουμε λίγο χρόνο για μία μικρή βόλτα , καφέ ή τσιπουράκι. Συνεχίζουμε για το Καπέσοβο - 
Τσεπέλοβο – Σκαμνέλι. Το χωριό Σκαμνέλι ανήκει στα ξακουστά Ζαγοροχώρια και είναι ένα από τα 
πρώτα χωριά του Ζαγορίου που δέχτηκε μόνιμα Σαρακατσαναίους κατοίκους όταν από τα μέσα της 

δεκαετίας του ΄50 άρχισαν να εγκαταλείπουν τη νομαδική ζωή. Είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στην 
τελευταία ρεματιά της Τύμφης πριν από το Γυφτόκαμπο σε υψόμετρο 1100 μ. με υπέροχη θέα στο 
νότο. Η περιοχή κατοικούνταν από την προϊστορική περίοδο, σε αυτό μαρτυρούν και τα αρχαία 

(λεγόμενα πελασγικά) τείχη που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Σκαμνέλι. Χρόνος για περίπατο, 
φωτογραφίες. Θα καταλήξουμε στο ξακουστό Τσεπέλοβο. Το Τσεπέλοβο είναι το μεγαλύτερο και 
πολυπληθέστερο χωριό του Ζαγορίου και βρίσκεται στο κέντρο του εθνικού πάρκου της Βόρειας 

Πίνδου, τόπος καταγωγής του Δημήτρη και Μαρίκας Κοτοπούλη και στο παρελθόν υπήρξε έδρα του 
Δήμου Τύμφης . Λιθόχτιστοι δρόμοι οδηγούν τα βήματα του επισκέπτη στο όμορφο χωριό, 
προσκαλώντας σε περιπλανήσεις ανάμεσα σε αρχοντικά που δεσπόζουν στον τόπο και στον χρόνο. 

Ελεύθερος χρόνος για φαγητό, βόλτες, φωτογραφίες. Μετά από προκαθορισμένη ώρα αναχώρηση για 
τον δρόμο της επιστροφής στην πόλη μας με μια ενδιάμεση στάση καθοδόν.  

 
 
 

https://epirusexplorer.com/el/zagorohoria-el/gyftokampos


Παρατήρηση! Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς παραλήψεις.  

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως 

απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού και επίσης διαθέτουν κλιματισμό εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και 

όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό.  Επίσης τα καταλύματα που επιλέγουμε για τις εκδρομές μας 

είναι εγγυημένα και ακολουθούν πλήρως όλους τους κανόνες υγιεινής και προστασίας. 

Υποχρεωτική μάσκα εντός του λεωφορείου.  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ :  168,οο€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ: 45,οο€ (μόνο κατόπιν ζήτησης & εφόσον 

υπάρχει διαθέσιμο) 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 Μεταφορά, περιήγηση με το πούλμαν 

 Δύο (2) διαν/σεις στο κεντρικό ξεν/χείο 3* PALLADION στα Ιωάννινα 

 Δύο (2) πρωινά σε μπουφέ 

 Συνοδό του γραφείου – ξενάγηση 

 ΦΠΑ 24%  

 Ενημερωτικό έντυπο 

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι μουσείων & χώρων, ο φόρος διαν/σης του ξενοδοχείου ανά δωμάτιο 

ανά διαν/ση 1,5€ ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξεν/χείο και γενικώς ότι ρητά δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 

διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

60,οο€ κατ’ άτομο έως 30/9/22 .  

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/10/22 υποχρεωτικά διότι 

σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να 

φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής.  

 

 

 

 

 



Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την 

προκαθορισμένη αναγραφόμενη ημερομηνία ειδικά όταν μεσολαβούν επίσημες αργίες με 

αυξημένη ζητηση διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία  αντίστοιχα option ημερομηνία στην 

οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με 

χρήματα.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το 

γραφείο (ιδιαίτερα σε επίσημες αργίες) και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο 

(ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 8/10/22 έως 14/10/22 υπάρχει κράτηση της 
προκαταβολής 60,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 15/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο 
γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και αν ο 

ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο 
 

 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. 

Θα τους βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης 

μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλ : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr 

Mail: info@georgadastravel.gr 
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