
 

 

Γιάρκεια: 3 ημέρες  
Ανατώρηζη:11/06/2022 

 
 

Ιωάννινα –Εαγοροτώρια – Μέηζοβο  
  
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Μοσζείο Βρέλλη – Ιωάννινα 

Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί κε πξννξηζκό ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ. Με κηθξέο ελδηάκεζεο 
ζηάζεηο θζάλνπκε ιίγν πξηλ ηελ είζνδν ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν Βξέιιε κε ηα θέξηλα νκνηώκαηα. Ακέζσο κεηά ζα ηαθηνπνηεζνύκε 
ζην μελνδνρείν ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέρα: Εαγόρι – Γεθύρι ηοσ Κόκορη – Τζεπέλοβο – Μονοδένδρι – Δκκληζάκι 
Αγ. Παραζκεσής – Χαράδρα ηοσ Βίκοσ – Λίμνη Παμβώηιδα – Σπίηι/Μοσζείο Αλή 
Παζά  
Πξσηλό θαη επίζθεςε ζην θεληξηθό Εαγόξη. Ζ δηαδξνκή καο από ηηο Θαξπέο, αλεβαίλεη θαη 

πεξλά από ην Γεθύξη ηνπ Θόθνξε θαη καο νδεγεί ζην θεθαινρώξη ηεο πεξηνρήο, ην 
Τζεπέινβν. Σρεηηθή παξακνλή θαη ζπλερίδνπκε γηα ην γξαθηθό Μνλνδέλδξη. 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, ελώ ζε παξαδνζηαθή 
ηαβέξλα ηνπ ρσξηνύ ζα έρνπκε έλα μερσξηζηό γεύκα. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηα Ησάλληλα 
θαη ηε ιίκλε Πακβώηηδα, όπνπ κε κηθξά πινηάξηα (έμνδα αηνκηθά) ζα θζάζνπκε ζην γξαθηθό 

λεζάθη, πνπ θηινμελεί θαη ην Σπίηη – Μνπζείν ηνπ Αιή Παζά. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα 

πεξηπάηνπο ζηελ πόιε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 

 

3η ημέρα: Ιωάννινα – Μέηζοβο – Αθήνα  
Πξσηλό θαη αλάβαζε ζηελ Πίλδν κε κνλαδηθή ζέα πξνο ηε ιίκλε Πακβώηηδα θαη ην νξνπέδην 

ησλ Ησαλλίλσλ θαζώο ε θαηαπξάζηλε δηαδξνκή καο νδεγεί ζην γξαθηθό Μέηζνβν. 
Παξακνλή, επίζθεςε θαη αλαρώξεζε γηα Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο, ζηελ Ακθηινρία θαη 
ηελ πεξηνρή ηνπ Θηάηνπ. Άθημε ην βξάδπ. 
 
 
 

Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανατ. Γίκλινο 
3ο άηομο έως 12 εηών 

ζε ηρίκλινο  
Δπιβάρσνζη μονόκλινοσ 

3ημ. 
11 – 13/06 

159€ 148€ +40€ 



 
 
Περιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο/πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν PALLADIO 3*, ζην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ 
 Γύν πξσηλά ζε κπνπθέ 
 Έλα δείπλν ζε πνιύ γλσζηό κνπζηθό ζηέθη ηεο πόιεο 
 Έλα γεύκα ζε παξαδνζηαθή ηαβέξλα ζην Μνλνδέλδξη 

 Αξρεγόο/ζπλνδόο 
 ΦΠΑ 
 Φόξνο δηακνλήο 
 
 
 
Γεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
 Φηινδσξήκαηα 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 
 
Σημείωση:  

Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
Σπκκεηνρήο. 

 


