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ΠΡΕΒΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

XRAKT4

8 Μέρες
Αναχωρήσεις: 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
Λάρνακα – Πρέβεζα
CO 7014
Πρέβεζα – Λάρνακα
CO 7015

06:15 – 08:20
09:05 – 11:55

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Άφιξη,
παραλαβή και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο μαγευτικό Μέτσοβο,
μια ορεινή πολιτεία που γοητεύει με τα εκπληκτικά της χρώματα και τις μοναδικές εικόνες της.
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό στην κεντρική πλατεία και συνεχίζουμε για την Βεργίνα όπου θα
επισκεφτούμε τους Βασιλικούς Τάφους των Αρχαίων Μακεδόνων. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί γνωριμία με την πόλη του Θερμαϊκού. Θα περάσουμε από τον Λευκό
Πύργο, θα δούμε την Ροτόντα, την Καμάρα και την Αγία Σοφία. Θα ανηφορήσουμε στην Άνω
Πόλη που βρίσκονται τα Κάστρα για μια πανοραμική θέα της πόλης και κατηφορίζοντας θα
κάνουμε στάση στον Άγιο Δημήτριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Θεσσαλονίκη με προορισμό τα Ιωάννινα. Καθοδόν θα
επισκεφτούμε το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα που έχει αναπαλαιωθεί το παλιό
αρχιτεκτονικό του στυλ, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο και το Αιγαίο Πέλαγος. Χρόνος για να
απολαύσετε τον καφέ σας στην κεντρική λιθόστρωτη και γεμάτη αιωνόβιους πλατάνους πλατεία.
Συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα που διαρρέονται από τον Ληθαίο ποταμό. Θα επισκεφτούμε το
Κουρσούμ τζαμί, θα περάσουμε από την κεντρική γέφυρα του 1886 και θα κάνουμε τον περίπατο
μέσα από την συνοικία Βαρόσι μέχρι το Φρούριο με το ρολόι. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα.
Επόμενη στάση θα κάνουμε στα θεόρατα βράχια των Μετεώρων, που δεσπόζουν επιβλητικά και
συνεχίζουν την μοναστική παράδοση εδώ και έξι περίπου αιώνες. Θα επισκεφτούμε την μονή του
Αγίου Στεφάνου και θα απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο από την μονή του Μεγάλου Μετέωρου.
Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στα Ιωάννινα, τακτοποίηση στα δωμάτια και
χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΝΗΣΙ
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το μουσείο του Βρέλη με τα κέρινα ομοιώματα.
Επιστρέφουμε στα Ιωάννινα όπου θα κάνουμε την περιήγηση της πόλης για να δούμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της που επικεντρώνονται στο Κάστρο. Στη συνέχεια, καταλήγοντας
στο μόλο, θα επιβιβαστούμε σε βάρκες για να περάσουμε στο θρυλικό νησί της κυρά-Φροσύνης
στη λίμνη Παμβώτιδα. 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. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα, σας προτείνουμε να
δοκιμάσετε τα βατραχοπόδαρα, που θεωρούνται τα σπεσιαλιτέ της περιοχής. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΥΒΟΤΑ – ΠΑΡΓΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Σύβοτα που θεωρείται η Μύκονος
του Ιονίου και αγκαλιάζεται από τη θάλασσα με μοναδικό τρόπο. Επόμενη στάση η ειδυλλιακή
Πάργα, που συνδυάζει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα. Τέλος θα επισκεφτούμε τις εκβολές
του γνωστού από τη μυθολογία ποταμού Αχέροντα για μια σύντομη βαρκάδα όπου θα
ακολουθήσουμε τα υδάτινα μονοπάτια και θα ταξιδέψουμε μαζί στο μύθο και θα θαυμάσουμε το
ξεχωριστό βιότοπο που φιλοξενεί ο ποταμός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση.

6η μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ-ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ-ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΤΑΠΡΕΒΕΖΑ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τα Ιωάννινα με κατεύθυνση την περιοχή των πολυδιαφημισμένων
Τζουμέρκων. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο πιο όμορφο και σημαντικό μοναστήρι της Ηπείρου, στην
Μονή της Παναγίας της Τσούκας, η θέα από το μοναστήρι είναι εντυπωσιακή, χρόνος για
φωτογραφίες. Από εδώ αναχώρηση για το γεφύρι της Πλάκας, είναι το μεγαλύτερο πέτρινο
μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για την ιστορική Μονή Αγίας
Αικατερίνης στους καταρράκτες Τζουμέρκων. Χρόνος ελεύθερος και προχωρούμε νότια προς την
Άρτα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ στο γεφύρι της και συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση στα δρομάκια της Πρέβεζας για να δούμε το σπίτι όπου
έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, την Μητρόπολη του Αγίου Χαραλάμπους με το ιστορικό ενετικό
πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν Παζάρ και την Κεντρική αγορά της πόλης. Συνεχίζουμε
για το καταπράσινο νησί της Λευκάδας, που ενώνεται με μια μικρή γέφυρα. Θα επισκεφτούμε
την Μονή Φανερωμένης και χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα θα βρεθούμε στη
Βόνιτσα με το βενετσιάνικο κάστρο και το νησιώτικο αέρα της. Χρόνος ελεύθερος για να
περπατήσετε στο όμορφο νησάκι μπροστά από την πόλη που ενώνεται με γέφυρα. Επιστροφή
στην Πρέβεζα. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στον παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες
και τις ψαροταβέρνες. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας όπου θα πάρουμε την πτήση της
επιστροφής για Λάρνακα.
Περιλαμβάνονται:
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα– Πρέβεζα –Λάρνακα.
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
● Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Θεσσαλονίκη.
● Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στα Ιωάννινα.
● Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Πρέβεζα.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
● Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Έμπειρος αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
● Εισιτήρια για την κρουαζιέρα στον ποταμό του Αχέρωντα.
● Εισιτήρια για τις βάρκες κατά την επίσκεψη στο νησί των Ιωαννίνων.
● Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PALLADION – 3* κεντρικό στα Ιωάννινα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

11/7, 22/8

€699

€865

€569

18/7, 25/7

€729

€895

€599

1/8, 8/8, 15/8

€769

€935

€629

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE – 5* (απέχει 10’ από το κέντρο Ιωαννίνων)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

11/7, 22/8

€739

€945

€579

18/7, 25/7

€759

€965

€599

1/8, 8/8, 15/8

€789

€995

€629

