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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2023 

                              Στην συμφωνία της φύσης με την παράδοση 

   ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΚΟΡΗ  - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ  

ΓΕΦΥΡΙ ΑΩΟΥ  - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

3ΗΜΕΡΗ : 25 έως 27/2/2023 

Ένα υπέροχο 3ήμερο αφιερωμένο στους οικισμούς, την φύση, την παράδοση και την 

γαστρονομία της Ηπείρου, με Καζάνεμα τσίπουρου & παραδοσιακές λιχουδιές. Διαμονή στο 

παραδοσιακό HOTEL PANORAMA στην γραφική Κόνιτσα σε μοναδική προσφορά με 

ημι/φή και το καθιερωμένο μας Σαρακοστιανό Πικ Νικ την Καθαρά Δευτέρα!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 07:00 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιονία οδό  –

Μπιζάνι. Στάση για το πρωινό μας καφεδάκι 30 λεπτά και συνεχίζουμε για Κόνιτσα – Σαραντάπορο – 

Πυρσόγιαννη. Επίσκεψη στο πολύ γραφικό και παραδοσιακό χωριό με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα 

λιθόστρωτα καλντερίμια, χτισμένο στη πλαγιά της οροσειράς του Γράμμου σε υψόμετρο 840μ. , με 

θέα την κοιλάδα του Σαραντάπορου . Είναι από τα σημαντικότερα Μαστοροχώρια της Ηπείρου, 

γνωστή για τους τεχνίτες της πέτρας που από τον 16ο αιώνα περίπου μέχρι τα μέσα του 20ου αι. 

ταξίδευαν οργανωμένοι σε ομάδες εντός και εκτός Ελλάδας και δημιουργούσαν υπέροχα 

αρχιτεκτονήματα όπως γεφύρια, σχολεία, μονές, εκκλησίες, καμπαναριά, ξωκλήσια, νερόμυλους, 

νεροτριβές, ελαιοτριβεία κ.ά.  Η τέχνη τους είχε ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και είχε φτάσει στην 

Περσία, την Τουρκία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Κονγκό, τη Γαλλία και την Αμερική. Παραμονή 

για βόλτα και φαγητό και στη συνέχεια αναχώρηση για Κόνιτσα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  και 

το βράδυ θα έχουμε το Καζάνεμα τσίπουρου και το δείπνο στο ξεν/χείο, διαν/ση.  

Ημέρα 2η: Πρωινό και αναχώρηση ώρα 09:00 για το κεντρικό Ζαγόρι. Πρώτη μας στάση θα είναι 

στο Γεφύρι του Κόκκορη το εντυπωσιακό γεφύρι του Ζαγορίου, ένα από τα πιο όμορφα και 

καλοδιατηρημένα γεφύρια της Ηπείρου που αποτελεί δείγμα της χαρακτηριστικής ηπειρώτικης 

αρχιτεκτονικής και της άριστης μαεστρίας των μαστόρων της πέτρας . Ολιγόλεπτη παραμονή για 

φωτογραφίες . Συνεχίζουμε για το γραφικό Τσεπέλοβο, πατρίδα της Μαρίκας Κοτοπούλη, χτισμένο 

στο επιβλητικό υψόμετρο των 1.080 μέτρων, στις πλαγιές της Καζάρμας κι έχει επισήμως 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός φιλοξενώντας πολλά κτήρια που έχουν κριθεί διατηρητέα.  

Ελεύθερος χρόνο για βόλτα , καφέ ή τσιπουράκι. Μετά από σχετική παραμονή αναχώρηση για ένα 

σπουδαίο χωριό του Δυτικού Ζαγορίου , τα Άνω Πεδινά, χτισμένο σε υψόμετρο 960μ. με τα 
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πανέμορφα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και την Λαμπριάδειος οικοκυρική σχολή όπου τα κορίτσια 

διδάσκονταν ταπητουργία, υφαντική, κέντημα και ραπτική, ενώ ταυτόχρονα διδάσκονταν και τα 

μαθήματα της εγκύκλιας εκπαίδευσης . Το χωριό είναι ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός, 

καθώς διατηρεί τη χαρακτηριστική ζαγορίτικη αρχιτεκτονική.  Χρόνος για βόλτα στο χωριό και 

φαγητό. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. Το βραδάκι θα 

παρακολουθήσουμε  το αποκριάτικο έθιμο  της Τζαμάλας «Κάψιμο του Δένδρου» ένα έθιμο με 

παλιοχριστιανικές ρίζες που ανάγονται στην πυρολατρεία της αρχαιότητας και που συγκεντρώνονται 

μικροί και μεγάλοι χορεύοντας και διασκεδάζοντας γύρω από την μεγάλη φωτιά. Στην συνέχεια θα 

δειπνήσουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί στο ξεν/χείο με αυτοσχέδιο γλεντάκι και καλή 

διάθεση!!! 

Ημέρα 3η  : Πρωινό και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για επίσκεψη στο πέτρινο τοξωτό γεφύρι 

του Αώου, εξαιρετικό έργο αρχιτεκτονικής του Ζιώγα Φρόντζο (ένας αγράμματος λαϊκός τεχνίτης)  

το 1869.  Συνεχίζουμε για την Μονή Μολυβδοσκέπαστης αφού πρώτα περάσουμε από το Χάνι 

Μπουραζάνι εκεί όπου ενώνονται τα 3 σπουδαία ποτάμια της Ηπείρου , ο Αώος, ο Βοϊδομάτης και ο 

Σαραντάπορος. Επίσκεψη – ξενάγηση  στη Μονή και στη συνέχεια αναχώρηση για το ακριτικό χωριό 

Μολυβδοσκέπαστο , χτισμένο στις Ανατολικές πλαγιές του όρους Νεμέρτσικα και λίγα μόλις 

εκατοντάδες μέτρα από την Αλβανία. Η Διπαλίτσα, όπως ονομαζόταν παλιά, υπήρξε από την 

αρχαιότητα συγκοινωνιακός κόμβος και  σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο. Πολλοί από 

τους κατοίκους του ήταν έμποροι και αποδημούσαν στη Μολδοβλαχία και την Πόλη. Εδώ μπορούμε 

να περπατήσουμε μέχρι τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων . Σχετική παραμονή για φωτογραφίες και 

στη συνέχεια στη πλατεία του χωριού θα κάνουμε το καθιερωμένο πικ νικ του γραφείου μας με 

σαρακοστιανά εδέσματα και ουζάκι. Αναχώρηση για τη πόλη των Ιωαννίνων. Ελεύθεροι για βόλτα, 

φαγητό ή καφέ. Έπειτα από καθορισμένη ώρα αναχώρηση για την επιστροφή στη πόλη μας με μία 

ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.  

 

Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος χωρίς βέβαια 

παραλήψεις.  

 
ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ : Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο 
δωμάτιο 190,οο€ για κρατήσεις με προκ/λή έως 20/1/23 
 
Από 21/1/23 η τιμή διαμορφώνεται στα 210,οο€ κατ’ άτομο σε 
δίκλινο δωμάτιο 
 
Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 60,οο€  κατόπιν ζήτησης και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

 Μεταφορές, περιηγήσεις με το πούλμαν 
 Δύο (2) διαν/σεις στο παραδοσιακό ξεν/χείο 3* PANORAMA στην Κόνιτσα 
 Ημιδιατροφή (2 πρωινά & 2 δείπνα στο ξεν/χείο) 

 Συνοδό του γραφείου – ξενάγηση 
 Φ.Π.Α. 24% 
 Ενημερωτικό εκδρομής 

 ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ ΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 



 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους σε μουσεία και  χώρους, ποτά, φόρο διαμονής στο ξεν/χείο 1,5 € 

ανά διαν/ση ανά δωμάτιο το οποίο πληρώνει απευθείας ο πελάτης στο κατάλυμα και γενικά ό, τι δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :   

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:   Η 

επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 80,οο€ κατ’ άτομο έως  20/1/23   

Προσοχή! Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 18/2/23 πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο 
φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται 

προεξοφλημένα 

  

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 1 /2 έως 9/2/23 υπάρχει κράτηση της 
προκαταβολής 80,οο€ 

 Για ακύρωση από 10/2/23 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. 


