
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 8 Μέρες / 7 Βράδια 
Μέτσοβο – Ιωάννινα – Καλαμπάκα – Μετέωρα – Τρίκαλα -  Ηγουμενίτσα Κέρκυρα – Πρέβεζα- Αχέροντας – Μονή 

Βλαχέρνας – Άρτα – Ζαλόγγο – Πάργα Ιερά Μονή Φανερωμένης Νυδρί – Λευκάδα  

Διανυκτερεύσεις: 3 Βράδια στα Ιωάννινα & 4 Βράδια στην Πρέβεζα 
 

Με απευθείας πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών για Πρέβεζα: 

Τετάρτη 22/07/2020   Λάρνακα – Πρέβεζα   08:10 – 10:15 

Τετάρτη 29/07/2020   Πρέβεζα  – Λάρνακα  11:10 – 13:15  
 

BYZANTIO 3*  / DIONI 4* €795 €740 €950 €595 
 

Καθημερινά Περιλαμβάνονται όλοι οι είσοδοι στους χώρους επισκέψεων του προγράμματος  /  

3 γεύματα/Δημοτικοί φόροι/Ασφάλεια ταξιδίου   
 

1η Μέρα 22/07: Λάρνακα – Πρέβεζα – Μέτσοβο – Ιωάννινα  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με απευθείας πτήση για την Πρέβεζα. Άφιξη, 

παραλαβή και αναχώρηση με προορισμό μας τα Ιωάννινα. Θα κάνουμε σταθμό στο πανέμορφο γραφικό 

βλαχοχώρι το Μέτσοβο που διακρίνεται για την αρχοντική όψη των οικισμών του, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

του και την έντονη παραδοσιακή ατμόσφαιρα που διατηρείτε ζωντανή. Θα έχουμε γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα. Άφιξη τακτοποίηση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 

γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.  
 

2η Μέρα 23/07: Ιωάννινα ξενάγηση – Νησάκι της Κυράς Φροσύνης – Κάστρο Ιωαννίνων – Μουσείο Βρέλλη 

– Σπήλαιο Περάματος  

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το νησάκι της κυράς Φροσύνης στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων. 

Εκεί θα επισκεφθούμε το σπίτι του Αλή Πασά που σήμερα έχει μετατραπεί σε μουσειακό χώρο και φιλοξενεί τα 

ξυλόγλυπτα εκθέματα του Γιαννιώτη καλλιτέχνη Βαγγέλη Γκόγκου. Στη συνέχεια, θα κάνουμε βόλτα στα στενά 

σοκάκια θαυμάζοντας την ποικιλία ασημικών, για τα οποία φημίζονται τα Ιωάννινα. Θα επισκεφθούμε το 

Κάστρο των Ιωαννίνων και το τζαμί του Ασλάν Αγά και  το Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Στη 

συνέχεια, θα επισκεφθούμε το επιβλητικό Σπήλαιο του Περάματος Ιωαννίνων με τους σταλακτίτες και τους 

σταλαγμίτες να σχηματίζονται εδώ και 1.500.000 χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 

3η Μέρα 24/07: Ιωάννινα – Καλαμπάκα – Μετέωρα  – Τρίκαλα – Ιωάννινα 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Μετέωρα, όπου τα θεόρατα βράχια δεσπόζουν επιβλητικά της κωμόπολης 

της Καλαμπάκας και αποτελούν μετά το Άγιο Όρος το μεγαλύτερο μοναστικό σύνολο στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με διάφορες ιστορικές μαρτυρίες οι μονές των Μετεώρων αρχικά ήταν τριάντα. Από αυτές, οι έξι 

λειτουργούν σήμερα και δέχονται πλήθος πιστών. Στην περιοχή υπάρχουν και πολλά μικρότερα 

εγκαταλελειμμένα μοναστήρια. Εμείς θα επισκεφθούμε μία από τις Μονές που μοιάζουν να κρέμονται από 

τον ουρανό. Θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Καθοδόν θα σταματήσουμε και στα Τρίκαλα για 

σύντομη περιήγηση. Επιστροφή  στα Ιωάννινα διανυκτέρευση.    
 

4η Μέρα 25/07: Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Πρέβεζα  

Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την Ηγουμενίτσα όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί 

των Φαιάκων, την πανέμορφη Κέρκυρα. Άφιξη και ξεκινούμε την περιήγηση μας όπου θα δούμε την κεντρική 

πλατεία Σπιανάδα με τα Λιστόν και τον Ναό του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε 

το Αχίλλειο παλάτι φλωρεντιανού ρυθμού που έκτισε η Αυστριακή αυτοκράτειρα Σίσσυ, το περίφημο Κανόνι, 

το Ποντικονήσι και την Μονή Βλαχερνών. Θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και το απόγευμα θα 

πάρουμε το πλοίο για Ηγουμενίτσα και από εκεί αναχωρούμε για Πρέβεζα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση.  
 

5η Μέρα 26/07: Πρέβεζα περιήγηση – Αχέροντας – Πάργα – Πρέβεζα 

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη πόλη της Πρέβεζας με νησιώτικο 

χαρακτήρα όπου θα πάρουμε μία γεύση από την αρχοντική καταγωγή της κάνοντας βόλτα στην παραλία 

του λιμανιού και στις γραφικές γειτονιές του ιστορικού κέντρου της. Θα δούμε το Σεϊτάν Παζάρ, στο καντούνι 

με τα γιασεμιά και τις μπουκαμβίλιες όπου βρίσκεται το σπίτι που φιλοξένησε τον ποιητή Καρυωτάκη. Γύρω 

από τον Πύργο του Ρολογιού ξεκινούν οι πολύβουοι δρόμοι με τα εμπορικά καταστήματα. Εδώ βρίσκεται και 

ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Επόμενος σταθμός ο ποταμός Αχέροντας, κοντά στο 

χωρίο Αμμουδιά, σε απόσταση περίπου 20χμλ. από την Πάργα. Θα έχουμε βαρκάδα στον ποταμό Αχέροντα 

όπου ο βαρκάρης αναλαμβάνει και ρόλο ξεναγού. Τελευταίος σταθμός η Πάργα με τα παραδοσιακά 



 

σπιτάκια, ολάνθιστες γειτονιές στενά λιθόστρωτα σοκάκια και γραφικά καντούνια, το Ενετικό Κάστρο, 

κρυστάλλινα νερά και πανέμορφες παραλίες. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το 

απόγευμα και διανυκτέρευση. 
 

6η Μέρα 27/07: Πρέβεζα Μονή Βλαχέρνας – Παναγία Παρηγορίτισσα – Γεφύρι της Άρτας – Ζαλόγγο  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το χωριό Βλαχέρνα, κοντά στην Πόλη της Άρτας όπου βρίσκεται η Παναγία 

των Βλαχερνών. Το όνομα της το πήρε από τον ομώνυμο ναό στην Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζουμε για την 

Άρτα είναι πανέμορφη πόλη δεύτερη μεγαλύτερη της Ηπείρου. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσουμε ως 

πόλη-στολίδι της δυτικής Ελλάδας, όπου θα δούμε φυσική ομορφιά, βυζαντινή παράδοση και άρωμα 

πορτοκαλιού, με τους απέραντους πορτοκαλεώνες της. Τα ιστορικά και άλλα αξιοθέατα της. Μεταξύ άλλων 

θα επισκεφτούμε τον Ναό της Παναγίας της Παρηγορήτισσας, το γεφύρι της Άρτας η λιθόκτιστη γέφυρα του 

ποταμού Αράχθου του 17ου αιώνα στην είσοδο της πόλης. Θα καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης με τον 

πεζόδρομο και τα μαγαζιά, τα καφέ και τα εστιατόρια. Ελεύθερος χρόνος για προαιρετικό γεύμα. Συνεχίζουμε 

για το Ζαλόγγο από όπου οι ηρωικές Σουλιώτισσες έπεσαν χορεύοντας με τα παιδιά τους για να μην πέσουν 

στα χέρια των Τούρκων. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό γυναικείο Μοναστήρι του Αγίου Δημήτριου και θα 

δούμε το μνημείο του Ζαλόγγου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο διανυκτέρευση. 
 

7η Μέρα 28/07: Πρέβεζα – Ιερά Μονή Φανερωμένης – Νυδρί – Λευκάδα 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Φανερωμένης κοντά στο χωριό Φρύνι, λίγο έξω από την πόλη 

που αποτελεί μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. Ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια στην 

Λευκάδα. Ακολούθως, θα επισκεφτούμε την μικρή και όμορφη πόλη Νυδρί. Το πιο πολυσύχναστο τουριστικό 

θέρετρο της Λευκάδας. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά και απέχει 17χλμ. από την πόλη. Ο οικισμός 

είναι κτισμένος σε μια καταπράσινη και ειδυλλιακή τοποθεσία. Το όμορφο τοπίο με τους αμπελώνες, τα 

περιβόλια και τους κήπους, χαρακτηρίζουν την περιοχή. Επόμενος σταθμός το νησί της Λευκάδας όπου και 

θα περιηγηθούμε στην πόλη. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Πρέβεζα και διανυκτέρευση.  
 

8η Μέρα 29/07: Πρέβεζα – Λάρνακα 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε  την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα, με τις 

καλύτερες εντυπώσεις! 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα, φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων. 

 Μία αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 10 κιλά. 

 Διαμονή για 3 βράδια στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Byzantio 3* με πρόγευμα. 

 3 γεύματα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Διαμονή για 4 βράδια στη Πρέβεζα στο ξενοδοχείο Dioni 4* με πρόγευμα. 

 Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Έμπειρος αρχηγός /συνοδός σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού σας.  

 Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στην Κέρκυρα. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 

 Εισιτήρια εισόδου επισκέψεων: Εισιτήριο για το πλοίο για Κέρκυρα, Παναγία Παρηγορίτισα, Βαρκάδα 

Αχέρωντα, Καραβάκι, στη Λίμνη  Ιωαννίνων/Μουσείο Αλή Πασά, Μουσείο Βρέλλη & Περάματος, Αχίλλειον. 

Είσοδοι κόστος €30  

 Ασφάλεια ταξιδιού. Κόστος €15 η ασφάλεια.  

 Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, Ποτά στα φαγητά. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

Σημειώσεις: 

 Σε περίπτωση αύξησης των φόρων αεροδρομίων, την αύξηση την πληρώνουν οι εκδρομείς. 

 Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή €250 το άτομο, εξόφληση μέχρι 30/06. 

 Παρακαλώ όπως τα ονόματα δίνονται σωστά σε αγγλικούς χαρακτήρες όπως είναι στην ταυτότητα ή το 

διαβατήριο που θα ταξιδέψετε. 

 Οι θέσεις θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως τους. 
 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 77771717 


