
 

Γηάρθεηα: 4 εκέρες  
Αλατώρεζε: 30/12 & 05/01 
 

 

Ιωάλληλα – Μέηζοβο – Ζαγοροτώρηα 
  
 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 
 

1ε εκέρα: Αζήλα – Μέηζοβο – Ιωάλληλα 
Αλαρώξεζε ην πξσί από Αζήλα θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό ζα 

θηάζνπκε ζην παλέκνξθν θαη γξαθηθό Μέηζνβν, πνπ θξαηά αθόκα γεξά ηελ αξρηηεθηνληθή 
θαη ηελ παξάδνζε ηνπ. Θα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ηελ 
Πηλαθνζήθε ηνπ Σνζίηζα θαη ζα πεξπαηήζνπκε κέρξη ηνλ Αβεξώθεην Ιήπν ν νπνίνο 
θηινμελεί αξθεηά από ηα είδε ρισξίδαο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ.  ηελ πιαηεία ηνπ 
ρσξηνύ κε ηνλ επηβιεηηθό πιάηαλν, ηελ παξαδνζηαθή θεληξηθή πέηξηλε βξύζε πνπ είλαη κηα 
από ηηο είθνζη ηνπ νηθηζκνύ θηηζκέλε  ηνλ 19νπαη., θαη ηα παξαδνζηαθά καγαδάθηα κε ηα 
ηνπηθά πξντόληα θαη ηα Μεηζνβίηηθα θξαζηά, ζα έρνπκε αξθεηό ρξόλν γηα θσηνγξάθηζε θαη 

γηα κηα πξναηξεηηθή γαζηξνλνκηθή εκπεηξία από παξαδνζηαθέο Ηπεηξώηηθεο γεύζεηο. Έπεηηα, 
απόγεπκα πιένλ, άθημε ζηα «Γπάιηλα ηα Γηάλλελα» ηνπ Μηράιε Γθαλά, ηελ γεκάηε 
παξαδόζεηο θαη ζξύινπο πξσηεύνπζα ηεο Ηπείξνπ. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη 
μεθνύξαζε. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

2ε εκέρα: Μολοδέλδρη – Χαράδρα ηοσ Βίθοσ – Πόιε Ιωαλλίλωλ  
Πξόγεπκα ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηα Ζαγνξνρώξηα. Ιξπκκέλν ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ 

όξνπο Μηηζηθέιη βξίζθεηαη έλαο από ηνπο 46 παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο ηνπ Ζαγνξίνπ. Σν 

Μνλνδέλδξη ν ηόπνο γέλλεζεο ησλ αδειθώλ Ρηδάξε, είλαη έλα από ηα νκνξθόηεξα ρσξηά 
ζην θεληξηθνύ Ζαγόξη κε ηα θξνπξηαθήο αξρηηεθηνληθήο αξρνληηθά ηνπ. Γηα όζνπο 
επηζπκνύλ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεδνπνξήζνπκε κέρξη ηελ παιηά Μνλή ηεο Αγίαο 
Παξαζθεπήο θαη λα ζαπκάζνπκε ην κνλαδηθό ζέακα πνπ πξνζθέξεη ε Χαξάδξα ηνπ Βίθνπ. 
Χξόλνο γηα θαθέ θαη πεξίπαην θαη επηζηξνθή ζηα Γηάλλελα γηα πεξηήγεζε ηεο πόιεο. 
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 σο 

κνπζείν. Χξόλνο γηα θαγεηό ζηελ πόιε θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ενξηαζηηθό δείπλν – ξεβεγηόλ ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην κε πινύζην 
θαγεηό & κνπζηθή. 
 

 

3ε εκέρα: Μολή Μοισβδοζθέπαζηες – Μποσραδάλη – Κόληηζα  
Πξόγεπκα ζε κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηα Βόξεηα ησλ Θσαλλίλσλ εθεί πνπ ν Αώνο 
πνηακόο ζπλαληά έλα από ηα παιαηόηεξα βπδαληηλά κνλαζηήξηα ηεο Ηπείξνπ, ηελ Θεξά Μνλή 
Παλαγίαο Μνιπβδνζθέπαζηεο. Ιηήηνξαο ηεο Μνλήο αλαθέξεηαη ηζηνξηθά ν απηνθξάηνξαο 
Ισλζηαληίλνο Πσγσλάηνο, ν νπνίνο γπξίδνληαο από ηελ ηθειία, αθνινπζώληαο ηελ 

Βαζηιόζηξαηα θηάλεη εδώ.  πλερίδνπκε γηα Πεξηβαιινληηθό Πάξθν «Μπνπξαδάλη», ην 
Πάξθν Άγξηαο Ζσήο, ην νπνίν αγθαιηάδνπλ νη νξεηλνί όγθνη ηεο Σύκθεο θαη ηεο  

Νεκέξηζηθαο. Εληόο ηνπ πάξθνπ, εθηάζεσο 3.500 ζηξεκκάησλ ην νπνίν έρεη ηδξπζεί ην 
1916, θηινμελνύληαη ειάθηα, αγξηνγνύξνπλα, αγξηνπξόβαηα θαη δαξθάδηα. Η δηάζρηζε ηνπ 
θαζώο θαη ε επίζθεςή καο ζην Μνπζείν Φπζηθήο Θζηνξίαο ηνπ ζα καο παξέρεη ηε 
δπλαηόηεηα γλσξηκίαο κε ηελ κνλαδηθή θύζε ηεο Πίλδνπ. Σειεπηαίνο καο ζηαζκόο 64 
ρηιηόκεηξα έμσ από ηα Θσάλληλα, ζηελ θαξδηά ηεο Ηπείξνπ, ε Ιόληηζα. Επηβιεηηθά 
αξρνληηθά, ηνμσηά γεθύξηα, ιηζόζηξσηα ζνθάθηα θαη πνηάκηα ζπλζέηνπλ κηα αλεπαλάιεπηε 

εηθόλα. Πεξπαηώληαο ζηελ θαξδηά ηνπ ρσξηνύ όπνπ ρηππάεη ζηελ θεληξηθή πιαθόζηξσηε 
πιαηεία, ζα απνιαύζνπκε καγεηξεπηό θαγεηό θαη ςεηά ηεο ώξαο ζπλνδεία εθιεθηνύ 
ηζίπνπξνπ. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα μεθνύξαζε. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 



 
 
4ε εκέρα: Μοσζείο Βρέιιε – Ναύπαθηος – Αζήλα 
Μεηά ην πξσηλό ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ ηνπ Παύινπ 
Βξέιιε. Εθ λένπ αλαρώξεζε θαη κέζσ Ναύπαθηνπ όπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηάζε γηα 
πξναηξεηηθό θαγεηό ζα θηάζνπκε ζηελ Αζήλα λσξίο ην βξάδπ. 
 
 

Τηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Early Booking: 
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έσο 10/12 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δσκαηίσλ. 
Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 15% 
 

 
Περηιακβάλοληαη: 
 
 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην αλαθαηληζκέλν θαη θεληξηθό Byzantio Hotel 3* 
 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζε πινύζην κπνπθέ  
 Ενξηαζηηθό ξεβεγηόλ ζηηο 31/12 ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην κε πινύζην θαγεηό & κνπζηθή 
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ηνπ γξαθείνπ καο 

 Αξρεγόο εθδξνκήο,  
 Πξσηόθνιια Covid19 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 
 

 

Γελ   περηιακβάλοληαη: 
 
 Φηινδσξήκαηα 
 Είζνδνη ζε κνπζεία, ζπήιαηα & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη όπνπ αιινύ απαηηείηαη 
 Φαγεηά & πνηά εθηόο ησλ παξαπάλσ γεπκάησλ – δείπλσλ 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 1,5€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

 
 
Σεκείωζε:  
 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ πκκεηνρήο  
 

 

Αλατ. Γίθιηλο 
3ο άηοκο  
ελήιηθας 

3ο άηοκο 

έως 12 εηώλ 
Μολόθιηλο 

30/12 235  € 189 € 125 € 315 € 

05/01 189 € 145 € 90 € 269 € 


