23-24-25-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΤΑ ΠΩΓΩΝΟΧΩΡΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΔΩΝΗ
Στη γοητευτική φύση και το μεγαλείο του μοναδικού ηπειρώτικου
τοπίου στο Ζαγόρι και το Πωγώνι όπου υπάρχουν δεκάδες χωριά
φτιαγμένα εδώ και αιώνες από σμιλεμένη πέτρα και με την ιδιαίτερη
αισθητική της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, τυλιγμένα σε θρύλους και
παραδόσεις αιώνων θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ταυτόχρονα θα
απολαύσουμε τις βόλτες και τις περιηγήσεις στα ξακουστά Γιάννενα
και την ξενάγηση στο πρώτο μαντείο του αρχαίου κόσμου, το Μαντείο
της Δωδώνης με το εξαιρετικό θέατρο από την εποχή του Πύρρου. Οι
επισκέψεις, οι ξεναγήσεις και οι πεζοπορίες σε χωριά του Ζαγορίου
όπως το Μονοδένδρι, η Βίτσα, η Αρίστη, ο Βίκος και η ιστορική
Κόνιστσα, χωριά στην κυριολεξία κρυμμένα ανάμεσα στα ποτάμια, του
Αώου, του Βίκου και του Βοϊδομάτη και σε φαράγγια, με κυρίαρχο
επιβλητικό φαράγγι του Βίκου είναι πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες.
Αν σε αυτά προσθέσουμε τα Πωγωνοχώρια, όπως ο Παρκάλαμος, το
Δολιανά, το Δελβινάκι οι Κουκλιοί, με τα πλούσια δάση ανάμεσα στα
οποία κυλάει ο ποταμός Καλαμάς και προβάλλει τα ήρεμα νερά της η
Λίμνη της Ζαραβίνας, έχουμε ένα συνδυασμό βγαλμένο από την
αυθεντική ζωή και παράδοση. Όλα αυτά βέβαια στη γιορταστική μας
εξόρμηση θα συνδυασθούν με φαγητά και ποτά από την τοπικές
συνταγές και με διασκέδαση από την ξεχωριστή ηπειρώτικη μουσική
Αναλυτικά πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8,00πμ Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια)
8.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια και αναχώρηση για Τα Γιάννενα με
τις αναγκαίες στάσεις στη διαδρομή
3.30μμ Άφιξη στα Γιάννενα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4.30μμ Πρώτη γνωριμία με τα Γιάννενα, βόλτα στη λίμνη που είναι
δεμένη με το θρύλο της Κυρά-Φροσύνης και επίσκεψη με καϊκάκι
στο νησί που δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς. Εδώ μετά την
ξενάγηση μπορούμε να καθίσουμε για φαγητό

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΩΔΩΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
8πμ Μετά από το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε για την αρχαία Δωδώνη
9-11πμ Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, ανάμεσα στα μνημεία του
οποίου κυρίαρχη θέση κατέχει το αρχαιότερο γνωστό μαντείο και το
θέατρο που έκτισε ο βασιλιάς Πύρρος
11πμ Αναχώρηση για τα Γιάννενα
11.30πμ-2.30μμ Θα επισκεφθούμε και θα έχουμε ξενάγηση σε δύο
σημαντικά μνημεία της πόλης, στο κάστρο και το σπήλαιο των
Ιωαννίνων που βρίσκεται στο Πέραμα. Το Κάστρο των Ιωαννίνων
χτίστηκε το 528μ.Χ, στην εποχή του Ιουστινιανού, είναι το πιο παλιό
βυζαντινό κάστρο και στην εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το
μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο της Ελλάδας μες έντονη πνευματική
ζωή. Το Σπήλαιο του Περάματος, στο εσωτερικό του λόφου Γκορίτσα,
στα 1.500.000 χρόνια ζωής του έχουν δημιουργηθεί εκθαμβωτικοί
σχηματισμοί σταλακτιτών και σταλαγμιτών,
θαυμάσουμε στην επίσκεψή μας.
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2.30μμ-4.30μμ θα έχουμε μεσημεριανό φαγητό.
5μμ Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
προετοιμασία για την εορταστική βραδιά της παραμονής.

και

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
8πμ Θα αναχωρήσουμε το Μονοδένδρι
9πμ-10πμ θα περπατήσουμε στο πετρόκτιστο χωριό, που είναι
κτισμένο σε υψόμετρο 1060μ και θα επισκεφθούμε τον ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής κατασκευής ναό του Αγίου Αθανασίου, που δεσπόζει
στην κεντρική πλατεία και του χωριού και το μοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής που ιδρύθηκε το 1412 και βρίσκεται στο χείλος του
επιβλητικού φαραγγιού του Βίκου, με μαγευτική θέα.

10πμ Θα αναχωρήσουμε για την πετρόχτιστη γέφυρα της Κόνιτσας
που βρίσκεται στην είσοδο της χαράδρας του Αώου, είναι το
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι, κτίστηκε το 1870-71 από συνεργείο
50 μαστόρων και η κατασκευή του κόστισε 120.000 γρόσια
Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει μία ευχάριστη και εύκολη
πεζοπορία στη χαράδρα του Αώου με μαγευτική θέα στο
ποτάμι, θα διαρκέσει 3 ώρες με την επιστροφή και θα φθάσει μέχρι
τη βυζαντινή Μονή Στομίου. Την ίδια ώρα όσοι/ες
δεν
επιθυμούν να περπατήσουν θα έχουν τη δυνατότητα για
περιήγηση και ξενάγηση στην Κόνιτσα
2.30μμ-4μμ Θα έχουμε το χριστουγεννιάτικο
παραδοσιακή ταβέρνα

γεύμα σε τοπική

4.30μ- 6μμ Θα επισκεφθούμε το ιστορικό γεφύρι της
Κλειδωνιάς, παραδοσιακό τα χωριά Αρίστη και Βίκος, όπως
και τη γέφυρα του Βοϊδομάτη, όπου γίνεται για ράφτινκ και καγιάκ
6μμ Θα αναχωρήσουμε για τα Γιάννενα

ΤΡΙΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΩΓΩΝΟΧΩΡΙΑ
8πμ Αναχώρηση για το ιστορικό χωριό Δολιανά με εξαιρετική θέα
στην κοιλάδα του Καλαμά. Στην είσοδο τουχωριού υπάρχει ένα από
τα πιο παλιά μνημεία βυζαντινής εποχής, ο Άγιος Δημήτριος που
χτίστηκε σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή το 1127 μ.Χ. Στην
κεντρική πλατεία θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Γέννησης της
Θεοτόκου, η οποία χτίστηκε, στα 1790 με χρηματική βοήθεια του
Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Η πέτρινη εκκλησία με το ξυλόγλυπτο
τέμπλο και την καθολική του εσωτερική αγιογράφησή προκαλεί
δέος και
θαυμασμό. Αξιοθέατα είναι επίσης τα πολλά
καλοδιατηρημένα αρχοντικά

10πμ Αναχώρηση για το χωριό Παρακάλαμος. Από εδώ θα έχουμε μια
ευχάριστη πεζοπορία 2 ωρών μέσα στο εξαιρετικό δάσος από τον
Παρακάλαμο μέχρι τη λίμνη Ζαραβίνα. Όσοι/ες δεν θέλουν να
περπατήσουν θα επισκεφθούν το χωριό Δελβινάκι
1μμ-3.30μμ Φαγητό στον Παρακάλαμο
4μμ Αναχώρηση για Αθήνα

Kόστος συμμετοχής 160 Ευρώ για μέλη και 175 για μη μέλη
Η διαφορά του μονόκλινου για τις 3 νύχτες είναι 60 ευρώ. Τα
μονόκλινα δωμάτια είναι περιορισμένα
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο Galaxy στο κέντρο της πόλης
των Ιωαννίνων

-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Ξεναγήσεις
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Χρυσούλα Λεύκου 6976562793, 12-2μμ και 6-9μμ
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5
Δεκεμβρίου με προκαταβολή 60 Ευρώ ανά άτομο στο λογαριασμό
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