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2ΗΜΕΡΗ RELAX ΕΞΟΡΜΗΣΗ 28 – 29/1 

Στην πόλη των Θρύλων & των Παραδόσεων 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 

Ημέρα 1η :  Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 π.μ.  από αρχική στάση Πλατεία Ομονοίας 

για τον καινούριο δρόμο της Ιόνιας οδού και θα περάσουμε περιφερειακά από Αμφιλοχία – 

Άρτα - Ιωάννινα. Πριν πάρουμε την Εγνατία οδό θα έχουμε μια σύντομη στάση στον Κολιονάσο 

για το πρωινό μας καφεδάκι. Συνεχίζουμε για το γραφικό Μέτσοβο μια γραφική κωμόπολη με 

έντονο παραδοσιακό χρώμα , χτισμένη στην οροσειρά της Πίνδου σε υψόμετρο 1160μ. Χρόνος 

ελεύθερος για βόλτα όπου μπορείτε να δείτε την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, τις βρύσες του 

18ου και 19ου αιώνα, το κτίριο του Δημαρχείου κ.α. . Εξερευνήστε τα καταστήματα με τα 

ξυλόγλυπτα και τα υφαντά, ψωνίστε τα περίφημα τυριά Μετσόβου, τραχανά, χυλοπίτες και άλλα 

παραδοσιακά προϊόντα. Παραμονή για  φαγητό και νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη 

των Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας στο κέντρο της πόλης και βράδυ ελεύθερο για 

βόλτα -  φαγητό στα γραφικά σοκάκια. Διαν/ση. 

 

Ημέρα 2η : Τεμπελιάστε, απολαύστε το πρωινό σας, περπατήστε και εξερευνήστε την πόλη. 

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 σκότωσαν τον Αλή ή να χαζέψετε στην περίφημη 

αγορά με τα ασημικά κ.α Χρόνος ελεύθερος και για φαγητό. Νωρίς το απογευματάκι Μετά από 

προκαθορισμένη ώρα αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής στην πόλη μας με μια 

ενδιάμεση στάση καθοδόν.  

 

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



 

 

Τιμή  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :  80,00€  

Μονόκλινο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο και κατόπιν ζήτησης επιπλέον χρέωση: 20,00€  

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

 Την μεταφορά, περιηγήσεις με το πούλμαν 

 Μία (1) διαν/ση σε ξεν/χείο 3* στην πόλη των Ιωαννίνων 

 Ένα πρωινό σε μπουφέ 

 Συνοδό γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 Ενημερωτικό εκδρομής  

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ο φόρος διαν/σης στο ξενοδοχείο 1,5€ ανά 

δωμάτιο ανά διαν/ση που πληρώνεται απευθείας από τον πελάτη στο κατάλυμα,  ότι αναφέρεται ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

Προσοχή: Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου.   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 40,οο€ κατ’ 
άτομο έως  18/1/23 Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 25/1/23 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. 

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 18/1 έως 23/1/23 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 40,οο€ 
 Για ακύρωση από 24/1/23 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 


