
 

 
Διάρκεια: 3 ημέρες  
Αναχώρηση: 24/03 

 
 

Ιωάννινα – Μέτσοβο – Ζαγοροχώρια 
 

Μέτσοβο – Ιωάννινα – Σπήλαιο Περάματος – Μεγάλο Πάπιγκο – Μουσείο Βρέλλη – 
Ναύπακτος 

 

 
Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Μέτσοβο – Ιωάννινα 
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό θα 
φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Μέτσοβο, που κρατά ακόμα γερά την αρχιτεκτονική 
και την παράδοση του. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την 
Πινακοθήκη του Τοσίτσα και θα περπατήσουμε μέχρι τον Αβερώφειο Κήπο ο οποίος 
φιλοξενεί αρκετά από τα είδη χλωρίδας της οροσειράς της Πίνδου.  Στην πλατεία του 
χωριού με τον επιβλητικό πλάτανο, την παραδοσιακή κεντρική πέτρινη βρύση που είναι μια 
από τις είκοσι του οικισμού κτισμένη  τον 19ουαι., και τα παραδοσιακά μαγαζάκια με τα 
τοπικά προϊόντα και τα Μετσοβίτικα κρασιά, θα έχουμε αρκετό χρόνο για φωτογράφιση και 
για μια προαιρετική γαστρονομική εμπειρία από παραδοσιακές Ηπειρώτικες γεύσεις. Έπειτα, 
απόγευμα πλέον, άφιξη στα «Γυάλινα τα Γιάννενα» του Μιχάλη Γκανά, την γεμάτη 
παραδόσεις και θρύλους πρωτεύουσα της Ηπείρου. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Σπήλαιο Περάματος – Μονοδένδρι – Χαράδρα Βίκου – Πόλη Ιωαννίνων  
Πρόγευμα σε μπουφέ και αναχώρηση για το Σπήλαιο του Περάματος, τέσσερα μόλις 
χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940, κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά το τέλος του, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από 
τον Κωνσταντίνο Κασβίκη, ερασιτέχνη σπηλαιολόγο. Ένα τριώροφο παλάτι, με ασύγκριτες 
ομορφιές και θαυμαστά στολίδια, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ομορφότερα των 
Βαλκανίων. Αποτελείται από πολλές διαδοχικές αίθουσες και διαδρόμους με σταλακτίτες, 
σταλαγμίτες, κουρτίνες και εντυπωσιακές κολώνες σε συμπλέγματα. Έπειτα εκ νέου 
αναχώρηση για τα Ζαγοροχώρια. Κρυμμένο στην πίσω πλευρά του όρους Μιτσικέλι 
βρίσκεται ένας από τους 46 παραδοσιακούς οικισμούς του Ζαγορίου. Το Μονοδένδρι ο τόπος 
γέννησης των αδελφών Ριζάρη, είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά στο κεντρικού Ζαγόρι 
με τα φρουριακής αρχιτεκτονικής αρχοντικά του. Για όσους επιθυμούν θα έχουμε την 
ευκαιρία να πεζοπορήσουμε μέχρι την παλιά Μονή της Αγίας Παρασκευής και να 
θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η Χαράδρα του Βίκου. Χρόνος για καφέ και 
περίπατο και επιστροφή στα Γιάννενα για περιήγηση της πόλης. Μπορούμε να επιβιβαστούμε 
στα βαρκάκια και να επισκεφθούμε το Νησάκι, όπου θα απολαύσουμε τη γραφικότητά του 
αλλά και το σπίτι του Αλή Πασά που λειτουργεί ως μουσείο. Χρόνος για φαγητό στην πόλη 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Μουσείο Βρέλλη – Ναύπακτος – Αθήνα 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου 
Βρέλλη. Εκ νέου αναχώρηση και μέσω Ναύπακτου όπου θα πραγματοποιήσουμε στάση για 
προαιρετικό φαγητό θα φτάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ. 
 
 



 
 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 

 
 
Early Booking: 
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 03/03 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 Δύο διανυκτερεύσεις στο ανακαινισμένο και κεντρικό Byzantio Hotel 3* 
 Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ  
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας 
 Αρχηγός εκδρομής,  
 Πρωτόκολλα Covid19 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φιλοδωρήματα 
 Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια & αρχαιολογικούς χώρους και όπου αλλού απαιτείται 
 Φαγητά & ποτά εκτός των παραπάνω γευμάτων – δείπνων 
 Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως 
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
 
Σημειώσεις: 
 Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 
 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αναχ. 2κλινο 
3ο άτομο 
ενήλικας 

3ο άτομο παιδί 
έως 12 ετών 

Μονόκλινο 

24/03 
3ημ. 

139€ 115€ 80€ 185€ 


