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ΠΑΣΧΑ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ιωάννινα-Μέτσοβο-Πάργα-Σύβοτα-Ζαγοροχώρια
Πρέβεζα
6 Μέρες
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
5 Απριλίου
Λάρνακα – Πρέβεζα
10 Απριλίου
Πρέβεζα – Λάρνακα

10:50 – 12:50
21:10 – 23:20

1η µέρα (Μ. Πέµπτη): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Πρέβεζα. Άφιξη, παραλαβή και
αναχώρηση για τα Ιωάννινα. Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα της Ηπείρου και το µεγαλύτερο
εµπορικό, πνευµατικό και πολιτισµικό κέντρο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωµάτια. Όσοι επιθυµούν µπορεί να εκκλησιαστούν, να χαλαρώσουν σε µια από
τις πολλές καφετέριες της προκυµαίας ή να γευτούν τοπικές σπεσιαλιτέ (νηστίσιµες) στα
παραδοσιακά ταβερνάκια της παλιάς πόλης.
2η µέρα (Μ. Παρασκευή): ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρόγευµα θα δούµε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της που επικεντρώνονται στο Κάστρο και
στη συνέχεια θα καταλήξουµε στο µόλο. Θα επιβιβαστούµε σε βάρκες για να περάσουµε στο
θρυλικό νησί της κυρά-Φροσύνης στη λίµνη Παµβώτιδα. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύµα.
Μετά θα περιηγηθούµε στη µονή του Αγίου Παντελεήµονα (σήµερα λαογραφικό µουσείο) όπου ο
Αλή Πασάς είχε βρει καταφύγιο, στην µονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών, του 13ου
αιώνα και θα κάνουµε την βόλτα µας στα πλακόστρωτα δροµάκια που θα µας µαγέψουν. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και ακολουθεί εκκλησιασµός για να ακολουθήσουµε την περιφορά των
Επιταφίων που θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία.
3η µέρα (Μ. Σάββατο): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΠΑΡΓΑ–ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρόγευµα αναχωρούµε για την Μύκονο του Ιονίου, τα πανέµορφα Σύβοτα που
αγκαλιάζονται µε µοναδικό τρόπο από τη θάλασσα, χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουµε για την
Πάργα που είναι αµφιθεατρικά κτισµένη και ένα από τα ωραιότερα παραθεριστικά θέρετρα της
Ελλάδας. Χρόνος για να περπατήσετε στα στενά δροµάκια που οδηγούν στο κάστρο όπου θα έχετε
µια µοναδική θέα προς τον γραφικό κόλπο µε το πανέµορφο νησάκι της Παναγίας. Πορευόµαστε
νότια όπου βρίσκονται οι εκβολές του γνωστού από τη µυθολογία ποταµού Αχέροντα. Θα έχουµε
µια σύντοµη βαρκάδα για να ακολουθήσουµε τα υδάτινα µονοπάτια του Αχέροντα και να
ταξιδέψουµε µαζί στο µύθο και να θαυµάσουµε το ξεχωριστό βιότοπο που φιλοξενεί ο ποταµός.
Νωρίς το απόγευµα επιστρέφουµε στα Ιωάννινα. Ξεκούραση και το βράδυ επίσκεψη σε κοντινή
εκκλησία για την Αναστάσιµη Λειτουργία. Ακολουθεί δείπνο µε Μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά.
∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα (Κυριακή του Πάσχα): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Πρόγευµα και ακολουθεί εκδροµή µέχρι το Μέτσοβο, εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε
ένα παραδοσιακό ελληνικό Πάσχα, µε όλα τα ήθη και τα έθιµα και θα έχουµε χρόνο να
περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια, να δούµε τα πετρόχτιστα σπίτια, τις παλιές
παραδοσιακές βρύσες και κυρίως το εντυπωσιακό τοπίο που διατηρείται αναλλοίωτο στο πέρασµα
του χρόνου. Πασχαλινό γεύµα και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας αργά το απόγευµα
5η µέρα (∆ευτέρα του Πάσχα): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Καλπάκι όπου θα επισκεφτούµε ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, το Πολεµικό Μουσείο 1940-1941. Συνεχίζουµε για τα Ζαγοροχώρια. Θα
ξεκινήσουµε από το Μονοδένδρι, µε το Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής. Θα πάµε στη Χαράδρα του
Βίκου που την ρέει ο Βοιδοµάτης, µε τα κρυστάλλινα νερά του. Αναχώρηση για το γεφύρι του
Νούτσου που βρίσκεται στο κεντρικό Ζαγόρι. Τέλος θα επισκεφθούµε το Τσεπέλοβο ένα χωριό
«χωµένο» στην αγκαλιά των βουνών και «στεφανωµένο» από δάση. Εντυπωσιακή είναι η πλατεία

του, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τα αρχοντικά και τα σχολεία. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το
απόγευµα στα Ιωάννινα. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα (Τρίτη του Πάσχα): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευµα και αποχαιρετούµε τα πανέµορφα Ιωάννινα µε κατεύθυνση προς την µαγευτική Πρέβεζα.
Ακολουθεί περιήγηση για να δούµε το σπίτι όπου έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, την πλατεία
Μητροπόλεως µε το ιστορικό ενετικό πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν Παζάρ, την Κεντρική
αγορά της πόλης και θα καταλήξουµε στον παραλιακό πεζόδροµο µε τις καφετέριες. Χρόνος
ελεύθερος µέχρι την ώρα µεταφοράς µας στο αεροδρόµιο.
Τιµές κατ’ άτοµο:
∆ίκλινο
€695
Μονόκλινο €795
Παιδικό
€649
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα.
• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.
• Μια αποσκευή βάρους µέχρι 20 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 5 κιλά.
• ∆ιαµονή για 5 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο PALLADION 3* στα Ιωάννινα
• Πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά.
• Αναστάσιµο δείπνο στα Ιωάννινα (Μ. Σάββατο).
• Πασχαλινό Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο στο Μέτσοβο.
• Φόρος διαµονής στο ξενοδοχείο.
• Μεταφορές και εκδροµές µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα
• Εισιτήρια για την βάρκα στον ποταµό Αχέροντα και στο νησί των Ιωαννίνων.
• Έµπειρος αρχηγός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου.
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας
• Φ.Π.Α.
∆εν περιλαµβάνονται:
♦ Είσοδοι στους χώρους των επισκέψεων.
♦ Φιλοδωρήµατα και αχθοφορικά.
♦ Ποτά στα φαγητά.
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
♦ Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προτεινόµενο.
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