OPERA Travel & Tour
Κ. Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της 3ήμερης εκδρομής του
ΚΑΠΗ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ στα

Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια
88€/ άτομο με ημιδιατροφή
24.11.2018 – 26.11.2018
1η ημέρα (24.11.2018) ΒΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

❖ Αναχώρηση από το ΚΑΠΗ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ με προορισμό τα Ιωάννινα κάνοντας
στάση για καφέ και ξεκούραση στο ύψος της Καλαμπάκας.
❖ Φτάνοντας στην πόλη των Ιωαννίνων, πρώτος μας σταθμός θα είναι το Μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη. Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη,
θεμελιώθηκε με πρωτοβουλία του Παύλου Βρέλλη τον Φεβρουάριο του 1983 και
άνοιξε τις πόρτες του το 1995 και είναι το πλέον γνωστό μουσείο αυτού του είδους
στην Ελλάδα. Είναι έργο ενός και μόνο ανθρώπου-του Παύλου Βρέλλη, όπου για 13
χρόνια εργάστηκε ακατάπαυστα, μόνο γι' αυτό το έργο. Σκοπός του καλλιτέχνη,
ήταν να αναπαραστήσει Ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
σε φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο.
❖ Κατόπιν, περνώντας από το Μονοδένδρι και θαυμάζοντας από ψηλά το φαράγγι
του Βίκου θα καταλήξουμε στο Τσεπέλοβο για γεύμα εξ ιδίαν. Το Μονοδένδρι είναι
ένα από τα γνωστά Ζαγοροχώρια και ανήκει διοικητικά στο Δήμο του Κεντρικού
Ζαγορίου. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, μόλις 39 χλμ. από την πόλη των
Ιωαννίνων προσφέρει μοναδική θέα στις πλαγιές της Τύμφης και της Αστράκας.
Χτισμένο σε υψόμετρο που ξεπερνά τα χίλια μέτρα, το Τσεπέλοβο είναι το
μεγαλύτερο από τα Ζαγοροχώρια και βρίσκεται στο κέντρο του εθνικού πάρκου
της Βόρειας Πίνδου. Πινελιά καλαισθησίας είναι η γέφυρα του Κοκκόρη,
χαρακτηριστικό δείγμα ζαγορίτικης γεφυροποιίας, ενώ η περιοχή που περιβάλλει
το χωριό χαρακτηρίζεται από βουνά, φαράγγια αλλά και λίμνες.
❖ Μετά από τις εικόνες που αποκομίσαμε από την Πίνδο, επιστρέφουμε στα
Ιωάννινα με προορισμό το ξενοδοχείο μας, παραλαβή δωματίων, τακτοποίηση,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα (25.11.2018) ΚΑΛΠΑΚΙ-Ι.Μ. ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ

❖ Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Το Καλπάκι πριν τον πόλεμο του 1940 ήταν
σχεδόν ακατοίκητο. Υπήρχαν λίγες καλύβες και ένα-δυο καφενεία για τους
περαστικούς στρατιώτες που είχαν έξοδο από το στρατόπεδο που βρίσκεται λίγο
πριν το Καλπάκι. Σε αυτό στέλνονταν οι στρατιώτες προς αναμόρφωση. Είναι
γνωστό για την ιστορία του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Μάχη του
Καλπακίου) κατά την εισβολή των Ιταλών. Στην πλαγιά του λόφου προφήτης

❖ Ηλίας, το καλοδιατηριμένο ΟΧΙ θυμίζει την εποχή και το έπος του '40. Στην είσοδο
του Καλπακίου υπάρχει το Πολεμικό Μουσείο όπου το επισκέπτονται χιλιάδες
επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι στρατιώτες ξεναγοί λύνουν τις απορίες των
επισκεπτών σχετικά με τα γεγονότα του πολέμου και υπαρχουν πλούσια
εκθέματα, γραφική και ηχητική αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου.
❖ Συνεχίζουμε για την Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί που οι πρόποδες του όρους
Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το
Σαραντάπορο, βρίσκεται η Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης. Το
όνομα της Μονής προέρχεται από τις Μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή
πέτρινες πλάκες σκέπαζαν τον καθολικό της παλαιότερα.
❖ Αναχώρηση για Κόνιτσα. Το όνομα της έχει πάρει από την σλαβική λέξη konitza
που σημαίνει αλογοπάζαρο. Η πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες
του βουνού Γυμνάδι και η φυσική της ομορφιά είναι αξεπέραστη. Είναι κτισμένη
κατά το παραδοσιακό στυλ της Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Κατά την επίσκεψη
σας, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά και τα
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια της , όπως η γέφυρα του Αώου, του
Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό.
❖ Επιστροφή στα Ιωάννινα, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ημέρα (26.11.2018) ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΒΟΛΟΣ

❖ Μετά το πρωινό, αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη στο νησάκι της Κυρά
Φροσύνης. Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο νησάκι που βρίσκεται μέσα στη
λίμνη Παμβώτιδα. Στο νησάκι κατοικούν περίπου 100 οικογένειες. Έχει μήκος 1000
μέτρα, πλάτος 480 μέτρα, και βρίσκεται 59 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της
λίμνης.
❖ Επιστροφή στα Ιωάννινα για να μεταβούμε στο Κάστρο, σημείο αναφοράς για την
πόλη. Κτίστηκε το 528 μ.Χ για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Εκεί έζησε ο
Αλή Πασάς , εκεί δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους και σπούδασαν την τέχνη
του πολέμου μεγάλοι οπλαρχηγοί. Στη ΝΑ ακρόπολη βρίσκεται το Ιτς Καλέ όπου
και βρισκόταν τα ανάκτορα του Αλή Πασά. Μέσα στο Κάστρο λειτουργούν τρία
Μουσεία: το Βυζαντινό Μουσείο, το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο και το
Μουσείο Φώτη Ραπακούση (μουσείο όπλων) και το Μουσείο Αργυποιίας..
❖ Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για ψώνια και φαγητό εξ ιδίαν. Στο κέντρο των
Ιωαννίνων μπορεί κανείς να προμηθευτεί περίφημα κοσμήματα και είδη
παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Επίσης, η Ήπειρος ως γνωστόν παράγει άριστης
ποιότητας τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά του κουταλιού και
μανιτάρια και βότανα από κάθε βουνό της περιοχής.
❖ Αναχώρηση με προορισμό τον Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες
στάσεις
για
καφέ
και
ξεκούραση.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•

Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
ιδιόκτητο πούλμαν 51+1 θέσεων.
Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΛΕΞΙΟΣ 3*, με ημιδιατροφή.
Αστική Ασφάλεια – Επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR.
ΦΠΑ.
Συνοδός του γραφείου μας.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•

Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Το εισιτήριο κατά άτομο για το Νησάκι της Κυρά Φροσύνης το οποίο είναι
4€.
Φόρος διαμονής που αποτελεί 1,5€/δωμάτιο/ διανυκτέρευση και
βρίσκεται εν ισχύ από 10/01/2018.
Οι είσοδοι σε μουσεία, πισίνες, λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα,
φιλοδωρήματα κλπ. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας, τα αντίτιμα των
εισιτηρίων καθώς και να προβούμε σε κρατήσεις, σε οποιουσδήποτε χώρους
επιλέξετε να επισκεφθείτε.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση της εκδρομής.
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον ένα γονέα, χρειάζονται
επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που
ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και
από τους δύο γονείς.

Καλό ταξίδι…..

Opera Travel & tours

