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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022 
Η μοναδική ομορφιά των χωριών των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, η διαμονή στο 4* 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ HOTEL  στην πόλη της Άρτας με τα μοναδικά βυζαντινά 

μνημεία και η γοητεία της πόλης των Ιωαννίνων, είναι μία ιδιαίτερη – 

ξεχωριστή πρόταση για να υποδεχτούμε όμορφα την καινούρια χρονιά !  

ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ   

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ 

      3ΗΜΕΡΗ : 31/12 ΕΩΣ 2/1 

Ένα μοναδικό , ξεκούραστο 3ήμερο που συνδυάζει την ιστορία με το μαγευτικό φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής και της απόκρυφης ομορφιάς των Τζουμέρκων  σε συνδυασμό με 

τις σούπερ υπηρεσίες και την προσωπική φροντίδα του γραφείου μας.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η 31/12: ΠΑΤΡΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΤΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:30 από Πλ. 

Ομονοίας για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια οδό. Στάση για καφεδάκι καθ’ οδόν και συνεχίζουμε για την πόλη 

των Θρύλων & των Παραδόσεων τα κοσμοπολίτικα Ιωάννινα όπου  ειδικά αυτή την μέρα όλη η πόλη 

γλεντά ασταμάτητα με παραδοσιακή μουσική στους πεζόδρομους «τσίκνα» και πλανόδιες ψησταριές. θα 

έχετε ελεύθερο χρόνο για  φαγητό και εξερεύνηση της πόλης. Περπατήστε στα δρομάκια του κάστρου 

και διασκεδάστε παρέα με τους ντόπιους, περάστε στο νησάκι, χαζέψτε την Γιαννιώτικη τέχνη στα 

καταστήματα ή απλά απολαύστε ένα καφέ και γλυκό με θέα την λίμνη. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση 

για την Άρτα για να τακτοποιηθούμε στο ξεν/χείο μας. Το βράδυ θα υποδεχτούμε χαρούμενα την Νέα 

Χρονιά όλοι μαζί στο εορταστικό ρεβεγιόν με φαγητό και διασκέδαση. Διαν/ση. 

Ημέρα 2η 1/1 : ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΑΓΝΑΝΤΑ Καλή, Χαρούμενη, δημιουργική 

χρονιά!!!. Πρωινό και ώρα 10:30 αναχώρηση για την περιοχή των Τζουμέρκων. Ακολουθώντας την 

διαδρομή από Άρτα – Αμμότοπο – Ροδαυγή – Πλάκα στα όρια των Νομών Άρτας και Ιωαννίνων στο 

ποταμό Άραχθο, στάση για επίσκεψη  εκεί που βρισκόταν το τοξωτό γεφύρι της Πλάκας ανοίγματος 40 

μέτρων και ύψους 18 – 20 μέτρα, το οποίο πριν 3 χρόνια παρασύρθηκε από μεγάλες νεροποντές και 

σήμερα στέκεται ξανά στη θέση του μετά την αναστήλωση του. Μικρή παραμονή για καφέ και 

φωτογραφίες.   
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Συνεχίζουμε για τα Πράμαντα που είναι το κεφαλοχώρι των Τζουμέρκων ένα ιδιαίτερο χωριό, 

φωλιασμένο στις καταπράσινες πλαγιές της Πίνδου που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του 

χαρακτήρα σε υψόμετρο 840μ. αμφιθεατρικά, στους πρόποδες της Στρογγούλας (2.107 μ.), ίσως της 

πιο επιβλητικής κορυφής των Τζουμέρκων, στην κεντρική Πίνδο. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε 

μέσα στο χωριό να δείτε την κεντρική, πλακόστρωτη πλατεία, τον υπεραιώνοβιο πλάτανο και την 

ιστορική βρύση «Αράπης», καθώς και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής το στολίδι του χωριού. 

Παραμονή για φαγητό στις ταβέρνες του χωριού. Στην  συνέχεια θα πιούμε το καφεδάκι μας στα 

Άγναντα. Ένα Τζουμερκοχώρι πνιγμένο κυριολεκτικά από τα έλατα, τα πλατάνια, τα πεύκα και τις 

κουμαριές. Η πλούσια βλάστηση και τα φυσικά τρεχούμενα νερά είναι τα χαρακτηριστικά του χωριού. 

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξεν/χείο μας, δείπνο, διαν/ση 

Ημέρα 3η 2/1 : ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΤΑΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και  

ώρα 09:00 περιήγηση  των Βυζαντινών & αρχαιολογικών μνημείων της πόλης τη Άρτας (Παρηγορίτισσα 

– Αγία Θεοδώρα, το ιστορικό Γεφύρι της Άρτας κ.α.) Χρόνος για βόλτα και καφέ στους όμορφους 

πεζόδρομους και τις πλατείες. Μετά από προκαθορισμένη ώρα αναχώρηση για τον ποταμό Λούρο. 

Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδος που είναι σίγουρα ένα από τα πιο 

λαμπρά τεχνικά έργα της Ρωμαϊκής περιόδου που σώζονται ως και σήμερα στον Ελλαδικό χώρο. Σχετική 

παραμονή για φωτογραφίες και αναχώρηση για την Αρχαία Νικόπολη την πόλη «Θρίαμβο» που ιδρύθηκε 

από τον Οκταβιανό Αύγουστο το 31 π.Χ. για να δοξάζει αιώνια τη νίκη του έναντι του Αντώνιου και της 

Κλεοπάτρας στη ναυμαχία του Ακτίου. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Το μεσημέρι 

θα βρεθούμε στην πόλη της Πρέβεζας . Μια πόλη με ατμόσφαιρα νησιού, γραφική, χαρούμενη, με 

αξιοθέατα που μαρτυρούν ιστορία αιώνων. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό. Νωρίς το απόγευμα 

αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεση στάση για καφεδάκι στην Αμφιλοχία.  

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε standard δίκλινο δωμάτιο : 

215,οο€ 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε superior δίκλινο δωμάτιο : 

230,οο€ 

 
Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 50,οο€  κατόπιν ζήτησης και μόνο εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο 

 



 

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν 
 Δύο (2) διαν/σεις στο καλό ξεν/χείο 4* BYZANTINO HOTEL 
 Ημιδιατροφή (2 πρωινά + 2 δείπνα) εκ των οποίων το ένα θα είναι το 

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με μουσική 
 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 
 Φ.Π.Α. 24% 
 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ποτά, φόρο διαμονής στο ξεν/χείο 3,οο€ ανά 
διαν/ση ανά δωμάτιο το οποίο πληρώνει απευθείας ο πελάτης στο κατάλυμα και γενικά ό,τι δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 
προκαταβολής ποσού 100,οο€ κατ’ άτομο έως  30/11/22 

Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/12/22 πριν την 

αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό 
κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα και ιδιαίτερα στο 

εξωτερικό  

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

ημερομηνία 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 και ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένη 
κίνηση. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί τους 

όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να συμμερίζεστε τον λόγο για 
τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε 
τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση 

δωματίων σε καλά ξεν/χεία. 

Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν 

διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με 
προσοχή το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να κατανοεί την 
αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. ’ Για να αποφύγετε παγίδες, σας συνιστούμε να 
ζητάτε γραπτώς και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η σύγκριση καθώς και η 

επιλογή για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

 



 

 

 

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

δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει 

σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 7 /12 έως 21/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 100,οο€ 
 Για ακύρωση από 22/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 

το ποσό συμμετοχής εκτός και αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη 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. 

 

 

 


