
 

   
Γηάξθεηα: 4 εκέξεο  

Αλαρσξήζεηο: 24 & 30/12/2021 
 

Οκνξθηέο ηεο Ζπείξνπ 
 

Άξηα- Αξραία Ληθόπνιε- Ιίκλε Εεξνύ-  Φηιηππηάδα- Αξίζηε- Πάπηγθν- 

Ησάλληλα- Σδνπκέξθα- Άγλαληα- Πξάκαληα- πξξάθν- Λαύπαθηνο- Ηεξά 

Κνλή Κεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

1ε κέξα: Αζήλα – Άξηα- Αξραία Ληθόπνιε- Ιίκλε Εεξνύ- Φηιηππηάδα 
Αλαρώξεζε ην πξωί θαη έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζα θζάζνπκε ζηε 
ζηελ Άξηα κε ην θεκηζκέλν πέηξηλν γεθύξη, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, γλωζηό από ην 
νκώλπκν δεκνηηθό πνίεκα. Δλ ζπλερεία ζα ζπλαληήζνπκε ηελ Αξραία Νηθόπνιε. 
Βξηζθόκελε ιίγα ρηιηόκεηξα έμω από ηελ Πξέβεδα απνηειεί ηε κεγαιύηεξε αξραία πόιε ηεο 
Διιάδαο. Ο αξραηνινγηθόο ηεο ρώξνο δηαηεξεί αλέπαθν ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθά κλεκεία όπωο ηα Αξραία Τείρε, ην Αξραίν Θέαηξν, ην 

Αξραίν Ωδείν, ην Νπκθαίν θαη άιια. Σηε κεηέπεηηα πνξεία καο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε 
ιίκλε Εεξνύ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί ωο κλεκείν ηεο θύζεο δηαζέηνληαο απαξάκηιιε νκνξθηά. 
Μεηέπεηηα ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ην μελνδνρείν δηακνλήο καο ζηε Φηιηππηάδα. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζηα δωκάηηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε κέξα: Φηιηππηάδα- Αξίζηε- Πάπηγθν- Ησάλληλα- Φηιηππηάδα 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξωηλό καο ζα αλαρωξήζνπκε γηα ηε γξαθηθή Αξίζηε. Έλα όκνξθν 

θεθαινρώξη, κε αξρνληηθά ρηηζκέλα από δαγνξίζηα πέηξα, παξαδνζηαθά θαιληεξίκηα θαη 
γξαθηθέο εθθιεζίεο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ε ηδηαίηεξα εληππωζηαθή εθθιεζία ηεο Θνίκεζεο 
ηεο Θενηόθνπ κε ηηο πνιύ αμηόινγεο ηνηρνγξαθίεο. Αθνινύζωο ζα επηζθεθζνύκε ην Μεγάιν 
Πάπηγθν. Τα δύν θεκηζκέλα γηα ηε κνλαδηθή νκνξθηά ηνπο ρωξηά, ην Μηθξό θαη ην Μεγάιν 
Πάπηγθν, ρηηζκέλα ζηηο πιαγηέο ηεο Τύκθεο, καγλεηίδνπλ ηα βιέκκαηα ηωλ επηζθεπηώλ. 
Δίλαη δνκεκέλα κε γλώκνλα ηε δαγνξηθή ηέρλε θαη δηαζέηνπλ πινύζηα πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. Βξηζθόκελα ζηελ αγθαιηά ηεο επηβιεηηθήο Αζηξάθαο (θνξπθή ηεο Τύκθεο), ηα 
θαινδηαηεξεκέλα ιηζόθηηζηα θηίξηα ηνπ νηθηζκνύ, ζα καο γνεηεύζνπλ. Σηε ζπλέρεηα πνξεία 
πξνο ηα Ηωάλληλα, ηελ πξωηεύνπζα ηεο Ζπείξνπ. Ζ πόιε αλαπηύζζεηαη γύξω από ηε ιίκλε 
Πακβώηηδα, κε ην κηθξό Νεζάθη ηεο όπνπ βξίζθεηαη ην Σπίηη-Μνπζείν ηνπ Αιή Παζά. 
Θξπιηθή θαη ηζηνξηθή έωο ζήκεξα, ε ιίκλε ζπγθεληξώλεη πνιιά ζαπκαζηά είδε ηεο παλίδαο. 
Τν όλνκά ηεο «Πακβώηηο» ζεκαίλεη «απηή πνπ βόζθεη ηα πάληα», ππνδεηθλύνληαο ηε 
δηαρξνληθή αμία ηεο ωο πεγή ηξνθήο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηα άγξηα δώα. Τα Ηωάλληλα 

είλαη κηα  πόιε κε ζπνπδαία πνιηηηζηηθή ηζηνξία, κε κεγάινπο πεδνγξάθνπο θαη πνηεηέο όπνπ 
ε πλεπκαηηθή παξάδνζε παξακέλεη δωληαλή. Τα αμηνζέαηά ηεο πξνζθέξνπλ ηελ αίζζεζε 
κηαο άιιεο επνρήο, γεκάηεο κπζηηθά θαη ζξύινπο. Δπηζηξνθή ζηε Φηιηππηάδα. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε κέξα: Φηιηππηάδα- Σδνπκέξθα- Άγλαληα- Πξάκαληα- πξξάθν- Φηιηππηάδα 
Πξωηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηνλ νξεηλό παξάδεηζν ζηεο Ζπείξνπ, ηα Αζακαληθά όξε, 

επξύηεξα γλωζηά ωο Τδνπκέξθα. Πξόθεηηαη γηα παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, 
πεξηηξηγπξηζκέλνπο από ραξάδξεο, θαξάγγηα θαη απόθξεκλα βνπλά πνπ δηαθξίλνληαη γηα 
ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπο θαη από καθξηά κνηάδνπλ κε αθαηέξγαζην δηακάληη, ραξαγκέλν από 
νξκεηηθά, θξπζηάιιηλα λεξά. Πξώηνο καο ζηαζκόο ην ρωξηό Άγλαληα, πληγκέλν 
θπξηνιεθηηθά από έιαηα, πιαηάληα, πεύθα θαη θνπκαξηέο. Ζ πινύζηα βιάζηεζε θαη ηα 
θπζηθά ηξερνύκελα λεξά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρωξηνύ.  

 



 
Δπόκελνο πξννξηζκόο καο ην ζπήιαην «Αλεκόηξππα», ζε κηθξή απόζηαζε από ην ρωξηό 
Πξάκαληα. Μνλαδηθά ζκηιεπκέλνη ρξωκαηηζηνί ζηαιαγκίηεο θαη ιηκλνύιεο ζε απνρξώζεηο 
ηνπ γθξη, ηνπ νξείραιθνπ θαη ηνπ άζπξνπ, ζπλζέηνπλ έλα νλεηξηθό πεξηβάιινλ. Αθνινύζωο 
ζα γλωξίζνπκε ηα Πξάκαληα. Τν ακθηζεαηξηθό ρωξηό ηωλ βόξεηωλ Τδνπκέξθωλ κε ηηο 
ακέηξεηεο θπζηθέο νκνξθηέο, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πιαθόζηξωηε πιαηεία ηνπ θαη ηνλ 
ππεξαηωλόβην πιάηαλν κε ηελ ηζηνξηθή βξύζε «Αξάπεο». Τειεπηαίνο ζηαζκόο ηεο 
ζεκεξηλήο καο πεξηήγεζεο ην Σπξξάθν, έλα από ηα ωξαηόηεξα ρωξηά ηωλ Τδνπκέξθωλ. 

Γαληδωκέλν από ηα βξάρηα, κε εθπιεθηηθή αξρηηεθηνληθή εληππωζηάδεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. 
Πεξλώληαο ηελ πέηξηλε είζνδν ηνπ ρωξηνύ θαη πεξπαηώληαο ην κνλνπάηη, ην ρωξηό 
απνθαιύπηεηαη. Πέηξηλα ζπίηηα, βξύζεο, γεθύξηα, θαιληεξίκηα. Αλάκεζα ζηα κεγάια θαη 
πινύζηα νηθήκαηα ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ μερωξίδεη ην παιαηό πέηξηλν, ηξηώξνθν 
Σρνιείν, ην νπνίν είλαη θαη ην κεγαιύηεξν θηίζκα ηνπ. Αθνινύζωο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο 
ηε Φηιηππηάδα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε κέξα: Φηιηππηάδα- Λαύπαθηνο- Ηεξά Κνλή Κεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο- 
Αζήλα  
Μεηά ην πξωηλό καο γεύκα ζα μεθηλήζνπκε έρνληαο ωο πξννξηζκό καο ηε Ναύπαθην. Μηα 

πόιε ηζηνξηθή, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζε πεπθόθπηε πιαγηά ζηνπο πξόπνδεο ηεο Πίλδνπ. 
Τν γξαθηθό θάζηξν ηεο, έλα από ηα πην όκνξθα θαη θαιύηεξα δηαηεξεκέλα ζηελ Διιάδα, 
θηηζκέλν επάλω ζηα εξείπηα αξραίνπ θξνπξίνπ, θαηαζθεπάζηεθε ζηε βπδαληηλή επνρή θαη 

ηειεηνπνηήζεθε από ηνπο Δλεηνύο θαη απνηειεί πξαγκαηηθό ζηνιίδη γηα ηελ πόιε. Τα ηείρε 
ηνπ  πεξηθιείνπλ ηελ αθξόπνιε ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ θαη θαηεθνξίδνπλ ωο ηε ζάιαζζα 
αθνινπζώληαο ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. Οη δύν γξαθηθνί πύξγνη ζηελ είζνδν ηνπ παιηνύ 
ιηκαληνύ  καγλεηίδνπλ ηα βιέκκαηα  ηωλ επηζθεπηώλ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε Ηεξά Μνλή 
Μεηακνξθώζεωο ηνπ Σωηήξνο θαη ν Ηεξόο Ναόο ηεο Παλαγίαο Ναππαθηηώηηζζαο. Έλα 
ζύγρξνλν κνλαζηήξη, ζεκειηωκέλν ζηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο ηεο κνλαρηθήο δωήο, 
απνηειείηαη από λένπο, θαηαξηηζκέλνπο κνλαρνύο θαη πέξα από ηηο εθθιεζίεο δηαζέηεη 

ζπλεδξηαθό θέληξν, δηθό ηνπ ξαδηνθωληθό ζηαζκό, αγηνγξαθείν, κνπζείν ειιελνξζόδνμεο 
παξάδνζεο, κνπζείν Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ αιιά θαη κηα ππεξζύγρξνλε κνλάδα 
ηρζπνθαιιηέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μνλήο. Xξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο κέρξη ηελ 
ώξα αλαρώξεζεο γηα ηελ Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο 
ζηάζεηο.  

 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 

 
 
 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην πνιύ όκνξθν θαη θηιόμελν Iliana Hotel 3* superior ζηε 
Φηιηππηάδα 

 Ζκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο  
 Δνξηαζηηθό δείπλν ηελ παξακνλή Χξηζηνπγέλλωλ θαη ηελ παξακνλή Πξωηνρξνληάο 
αληίζηνηρα (ζηε ζέζε ηεο εκηδηαηξνθήο). 
 Αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 
Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 Οη είζνδνη όπνπ απαηηνύληαη 

 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη ωο πξναηξεηηθό ή 
πξνηεηλόκελν.  
 Ο θόξνο δηακνλήο 1,50€ αλά δωκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε πιεξωηένο ζην μελνδνρείν 
δηακνλήο. 
 
εκείσζε: 
ΠΔΡΗΟΡΗΚΔΛΟ ΑΡΗΘΚΟ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΙΟΓΩ ΑΓΤΛΑΚΗΑ ΠΡΟΒΑΖ 

ΚΔΓΑΙΩΛ ΟΥΖΚΑΣΩΛ Δ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΔΠΗΘΔΠΣΟΚΔΛΟΤ ΠΡΟΟΡΗΚΟΤ. 
Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην 
απαηηνύλ θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 

Αλαρ. 2θιηλν 
επηβάξπλζε 

1θιηλνπ 
3ν άηνκν 

 

4εκ. 24/12, 30/12 
 

€ 269 + € 60 € 230 


