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7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ (ΤΙΡΑΝΑ – ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ –
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΑΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ) – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΒΕΡΟΙΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα

16/08/2019
22/08/2019

ΟΑ 553
ΟΑ 552

18:10-20:10
20:50-22:40

1η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/08/2019: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη. Επιβίβαση στο
λεωφορείο μας και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/08/2019: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΝΗ ΔΟΒΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος. Γύρω στο μεσημέρι αναχώρηση για Ιωάννινα. Σταθμός στο γραφικό Μέτσοβο. Εδώ θα προσκυνήσουμε
στην Αγία Παρασκευή, μία από τις ομορφότερες εκκλησίες της Ελλάδας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και τους δύο άμβωνες.
Άφιξη στα Ιωάννινα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/08/2019: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα. Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα, όπου φυλάσσονται και τα λείψανά του. Αναχώρηση
για επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια. Σε κάποια χωριά θα κάνουμε στάση και άλλα θα τα δούμε από το λεωφορείο – το Μονοδένδρι, το
Τσεπέλοβο και το Ναό της Αγίας Παρασκευής. Θα θαυμάσουμε χωριά με ήρεμη ζωή, χωριά μέσα στο δάσος, πεντακάθαρα ποτάμια,
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική από πέτρα και ξύλο που είναι τα κύρια υλικά από τα οποία φτιαχνόντουσαν και φτιάχνονται ακόμη τα
σπίτια, το φαράγγι του Βίκου, και τον κόσμο που είναι φιλόξενος και φιλικός. Τα παραδοσιακά φαγητά, τα κρεατικά, οι περίφημες
πίτες, τα γλυκά του κουταλιού και το ωραίο κρασί της περιοχής είναι υπέροχα, γι’ αυτό θα έχουμε χρόνο για να γευματίσουμε σε ένα
από τα γραφικά αυτά χωριά. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/08/2019: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Αλβανία, περνώντας από το συνοριακό φυλάκιο του Μαυρομάτη (Ηγουμενίτσα) και μετά τις απαραίτητες
διαδικασίες μπαίνουμε στην Αλβανία. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την Πεδιάδα του Βούρκου και τα ελληνόφωνα χωριά προς τα
παράλια του Ιονίου, απέναντι από την Κέρκυρα, στους Άγιους Σαράντα. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης
Όγχησμο, που άκμασε στους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς ήταν εμπορικός σταθμός για το εμπόριο, μεταξύ Ηπείρου και Ιταλίας.
Καταστράφηκε το 552 μ.Χ. μετά από αλλεπάλληλες επιδρομές των Γότθων. Σήμερα σημαντικός τουριστικός προορισμός. Στη συνέχεια
επίσκεψη στο χωριό Βουλιαράτες, όπου βρίσκεται το στρατιωτικό Νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων του 1940–1941 και
συνεχίζουμε για το κεφαλοχώρι της Δερόπολης, την Δερβητσάνη όπου θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία της Θεοτόκου. Ελεύθερος
χρόνος. Συνεχίζουμε για Αργυρόκαστρο, πόλη–προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας, έδρα της προσωρινής
κυβέρνησης της αυτόνομης Βορείου Ηπείρου (1914). Γνωρίζουμε από ψηλά την ιστορία της πέτρινης πόλης και του κάστρου. Το
Αργυρόκαστρο με πληθυσμό 30000 κατοίκων περίπου. Το ιστορικό κέντρο όπου αποτελεί από το 2005 μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 20/08/2019: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΠΕΛΕΝΙ-ΤΙΡΑΝΑ
Πρωινό και η πρώτη πόλη που συναντούμε στη διαδρομή μας είναι το Τεπελένι, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το άγαλμα
του Αλή Πασά και το κάστρο του, όλα τα βουνά γύρω από τον Δρίνο ποταμό και τον Αώο, κοντά στην τοποθεσία Τρία Αυγά, όπου
έγιναν οι φονικότερες, ίσως, μάχες του ηρωικού έπους του 1940-1941. Υπολογίζεται ότι στα βουνά αυτά έχουν πέσει, περίπου, 2000
στρατιώτες και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Περνάμε από την κοιλάδα του Αώου ποταμού και στη συνέχεια βλέπουμε
σημαντικές εμπορικές πόλεις της κεντρικής Αλβανίας όπως το Φιέρι, Λουσνία, Καβάγια κ.ά. Μέσω Φιέρι φθάνουμε στο
Κολικοντάσι, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Στη συνέχεια περνάμε από το Δυρράχιο, που είναι
το κύριο λιμάνι της χώρας. Στη συνέχεια επίσκεψη στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, και στην εκκλησία της Αρχιεπισκοπής. Συνάντηση με
τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Αναστάσιο (αν βρίσκεται στην πόλη). Θα κάνουμε μια βόλτα με το λεωφορείο, όπου θα δούμε το ΕθνικόΙστορικό Μουσείο με το τεράστιο ψηφιδωτό, στις κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας και στα υπουργεία, την καινούργια Καθεδρική
εκκλησία. Λίγο πιο δίπλα θα δούμε την Όπερα, το τζαμί του Ethem Bey, που κτίστηκε το 1789 μ.Χ., καθώς και τον πύργο του

ρολογιού,, που κτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη Σκεντέρμπεη (εθνικός ήρωας),
καβάλα στο άλογο και γύρω-γύρω
γύρω κυβερνητικά κτίρια κα
καιι υπουργεία. Μερικά μέτρα πιο κάτω το κτίριο πυραμίδα, το πρώην μουσείο
του Χότζα.. Είναι η πρωτεύουσα της Αλβανίας από το 1920 και αποτελεί το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Το κομβικό
σημείο της πόλης είναι η πλατεία Σκεντέρμπεη και η πλατεία ττης Μητέρας Τερέζας.. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/08/2019: ΤΙΡΑΝΑ
ΤΙΡΑΝΑ-ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε και η πρώτη μας στάση είναι στο Ελβασάν, στο κάστρο της πόλης, όπου εκτός από τα τείχη εποχής
της Τουρκοκρατίας μπορούμε να δούμε και σημάδια από την αρχαία Σκαμπά (SKAMPA). Στη
τη συνέχεια στ
στη διαδρομή μας θα
βλέπουμε όμορφες εικόνες δίπλα στον ποταμό Γενούση (Shkumbin). Στο δρόμο μας για Κορυτσά περνάμε με το λεωφορείο από τις
πόλεις Λιμπράντζ, Μάλικ και Πόγραδετς η οποία είναι πόλη της επαρχίας του Νομού Κορυτσάς και έχει περίπου 30000 κατοίκους
κατοίκους. Το
Πόγραδετς είναι κτισμένο στις όχθες της λίμνης Οχρίδας απέναντι από πόλεις των Σκοπίων.. Το όνομα της πόλης είναι σλάβικο από
το βουλγάρικο (κάτω – πόλη). Τελευταία στάση στην Κορυτσά, που βρίσκεται κοντά στα ελληνικά σύνορα
σύνορα. Επίσκεψη στην Ορθόδοξη
εκκλησία της Αναστάσεως. Η Κορυτσά παλιά ήταν το κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Κωνσταντινούπολης,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αλβανίας κ.λπ.
λπ. Η πόλη εκτός από σημαντικό εμπορικό κέντρο αποτελούσε και πνευματικό κέντρο της
ο
ευρύτερης περιοχής από τον 18 αιώνα, με πλήθος ελληνικών σχολείων να λειτουργούν σε αυτή. Κατά τον Α’ Βαλκανικό πόλεμο
(Δεκέμβριος 1912), στην πόλη εισήλθε ο ελληνικός στρατός που αποχώρησε τον Μάρτιο του 1914
1914, παραδίδοντάς την στην
νεοσυσταθείσα Αλβανική χωροφυλακή. Μεσημεριανό γεύμα και συνεχίζουμε για Κρυσταλλοπηγή. Διέλευση των συνόρων και άφιξη
στην Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

7η ΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 22/07/2019:
7/2019: ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Γύρος της πόλης,, για να θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά και την πανέμορφη λίμνη της Ορεστιάδας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Καθοδόν θα περάσουμε από το Μικρόκαστρο, κοντά στη Σιάτιστα, για επίσκεψη και προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου μεε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας
Παναγίας.. Γεύμα στην περιοχή Βέροιας. Ακολούθως θα
επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά (εδώ
εδώ βρίσκεται το λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού Κριμαίας.
Κριμαίας Άφιξη στη
Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση της επιστροφής.
Τιμή:

Σε Δίκλινο/Τρίκλινο
Σε Μονόκλινο

€ 790
€ 910

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα (αποσκευή 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στα Ιωάννινα με πρόγευμα (PALLADION
PALLADION).
 Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Καστοριά με πρόγευμα (CHLOE).
 Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στο Αργυρόκαστρο με πρόγευμα (CAJUPI).
 Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στα Τίρανα με πρόγευμα (DOROCITY).
 Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 3* Superior* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα (EL GRECO).
GRECO
 Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Μεταφορά με τοπικό λεωφορείο για/προς τάφο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
 Έμπειρο αρχηγό – ξεναγό ελληνικής καταγωγής στην Αλβανία και Ελλάδα.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
Αλβανία.
 2 γεύματα ή δείπνα στην Αλβανία
 Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
 Φιλοδωρήματα, ποτά και αχθοφορικά.
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.



Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριό σας, το οποίο να λήγει τουλάχιστον έξι μήνε
μήνες από την
αναχώρησή μας, και €200 προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 30/03/2019. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση .
Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους ή τα καύσιμα μετά τις 20/02/2019 θα επιβαρύνει τον ταξιδιώτη.

Ημερομηνία. Έκδοσης: 20/02/2019
ΝΑΖ 51A-2019

