
 

 
Γηάξθεηα: 4 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 23, 30/12/2021 & 06/01/2022 

 

Ηπεηξώηηθν Παλόξακα 
 

Μέηζνβν- Ιωάλληλα-Μνλνδέλδξη- Χαξάδξα Βίθνπ- Κόληηζα- Μνλή 

Μνιπβδνζθέπαζηεο- Μπνπξαδάλη- Μνπζείν Βξέιιε- Ναύπαθηνο 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε κέξα: Αζήλα – Μέηζνβν – Ιωάλληλα                         
Αλαρώξεζε ην πξωί από Αζήλα θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό ζα 

θηάζνπκε ζην παλέκνξθν θαη γξαθηθό Μέηζνβν, πνπ θξαηά αθόκα γεξά ηελ αξρηηεθηνληθή 
ηνπ θαη ηελ παξάδνζε. Θα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ηελ 
Πηλαθνζήθε ηνπ Σνζίηζα θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πιαηεία ηνπ ρωξηνύ κε ηνλ επηβιεηηθό 
πιάηαλν θαη ηα παξαδνζηαθά καγαδάθηα κε ηα ηνπηθά πξνϊόληα θαη ηα Μεηζνβίηηθα θξαζηά. 
Πξναηξεηηθό θαγεηό θαη αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν καο ζηελ πξωηεύνπζα ηεο Ζπείξνπ, 
ηα Ηωάλληλα. Σαθηνπνίεζε ζηα δωκάηηα θαη μεθνύξαζε. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε κέξα: Μνλνδέλδξη – Χαξάδξα Βίθνπ – Πόιε Ιωαλλίλωλ 
Πξωηλό ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα έλα από ηα Εαγνξνρώξηα, ην γξαθηθό Μνλνδέλδξη κε 
ηα παξαδνζηαθά αξρνληηθά θαη ηε Ρηδάξεην ρνιή. Δδώ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
πεξπαηήζνπκε κέρξη ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη λα ζαπκάζνπκε ην κνλαδηθό 
ζέακα πνπ πξνζθέξεη ε Χαξάδξα ηνπ Βίθνπ. Πξναηξεηηθό θαγεηό ζε παξαδνζηαθό 

ηαβεξλάθη ηνπ ρωξηνύ θαη επηζηξνθή ζηα Ηωάλληλα κε ειεύζεξν ρξόλν. Μπνξνύκε λα 
επηβηβαζηνύκε ζηα βαξθάθηα θαη λα επηζθεθζνύκε ην Νεζάθη, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηε 
γξαθηθόηεηά ηνπ αιιά θαη ην ζπίηη ηνπ Αιή Παζά πνπ ιεηηνπξγεί ωο κνπζείν. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ενξηαζηηθό δείπλν – ξεβεγηόλ ζε 
επηιεγκέλν εζηηαηόξην κε πινύζην θαγεηό & κνπζηθή. 
 
3ε κέξα: Ιωάλληλα – Κόληηζα – Μνλή Μνιπβδνζθέπαζηεο – Μπνπξαδάλη 

Πξόγεπκα ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ  Θόληηζα, θωκόπνιε ηεο Ζπείξνπ πεξίπνπ 70 
ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε ηωλ Ηωαλλίλωλ. Έπεηηα ζα επηζθεθηνύκε ην παιαηόηεξν κνλαζηήξη 

ηεο Ζπείξνπ, ηελ Παλαγηά Μνιπβδνζθέπαζηε πνπ εηθάδεηαη όηη θηίζηεθε από ηνλ βπδαληηλό 
απηνθξάηνξα Θωλζηαληίλν Πωγωλάην. Σειεπηαίνο καο ζηαζκόο ην πεξηβαιινληηθό Πάξθν 
Μπνπξαδάλη 2.050 ζηξεκκάηωλ θαη ηδξύζεωο ην 1916. Δληόο ηνπ πάξθνπ θηινμελνύληαη 
ειάθηα, αγξηνγνύξνπλα, αγξηνπξόβαηα θαη δαξθάδηα. Θα επηζθεθηνύκε επίζεο ην Μνπζείν 
Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ πάξθνπ. Χξόλνο γηα θαγεηό θαη επηζηξνθή ζηα Ηωάλληλα. Σν βξάδπ 

καο ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε κέξα: Μνπζείν Βξέιιε – Ναύπαθηνο – Αζήλα 
Μεηά ην πξωηλό ζα αλαρωξήζνπκε γηα ην κνπζείν θέξηλωλ νκνηωκάηωλ ηνπ Παύινπ 
Βξέιιε. πλερίδνπκε γηα ηελ όκνξθε Ναύπαθην όπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηάζε γηα 
πξναηξεηηθό θαγεηό. Άθημε ζηελ Αζήλα λωξίο ην βξάδπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 

 

 
 

Early Booking: 
 

 Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έωο  10/12 θαη γηα πεξηνξηζκέλν 
αξηζκό δωκαηίωλ. Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 20%   

 
 
 
 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην αλαθαηληζκέλν θαη θεληξηθό Byzantio Hotel 3* 
 Πξωηλό θαζεκεξηλά ζε πινύζην κπνπθέ 

 Δνξηαζηηθό ξεβεγηόλ ζηηο 24/12 & 31/12 ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην κε πινύζην 

θαγεηό & κνπζηθή 
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεωθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Πξωηόθνιια Covid 19 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
 
 
Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 

 Φηινδωξήκαηα 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, ζπήιαηα & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη όπνπ αιινύ απαηηείηαη 

 Φαγεηά & πνηά εθηόο ηωλ παξαπάλω γεπκάηωλ – δείπλωλ 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 0,5€ ην δωκάηην εκεξεζίωο 

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ωο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Αλαρ. 2θιηλν 
3ν άηνκν 
ελήιηθαο 

3ν άηνκν 
παηδί 
έωο  

12 εηώλ 

Μνλόθιηλν 

23/12 4εκ. € 189 € 155 € 105 € 249 

30/12 4εκ. € 185 € 155 € 105 € 245 

06/01 4εκ. € 159 € 125 € 80 € 219 


