Στρατάρχου Καραϊσκάκη 107
Παλατάκι, Χαϊδάρι
Τ: 210 5324850

www.mgtravel.gr email:info@mgtravel.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
6/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ΕΟΡΤΗ)
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 16:00 για το Πόρτο Γερμενό, που φημίζεται για τις παραλίες με τα γαλάζια νερά. Αφού
απολαύσουμε το μπάνιο μας, θα συνεχίσουμε για τα Βίλια και το ναό της Αγίας Σωτήρας που γιορτάζει. Βυζαντινού
ρυθμού και ύψους 20 περίπου μέτρων, ο ναός είναι έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, χτίστηκε το 1893 και
είναι πραγματικό στολίδι της περιοχής.
Τιμή συμμετοχής: 8 ευρώ
7/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για το κοσμικό θέρετρο της Πελοποννήσου, το δημοφιλέστατο Πόρτο Χέλι, με ενδιάμεση
στάση στον Ισθμό. Άφιξη στην παραλία της Κόστας με τη χρυσή αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά, όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να περάσουν με καραβάκι στις Σπέτσες
και να γνωρίσουν τα κύρια τοπόσημα, την Ντάπια και το Παλιό Λιμάνι, ή να κολυμπήσουν στις παραλίες του
νησιού. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο χωριό του Πόρτο Χελίου, με τη χαρακτηριστική μαρίνα,
τον δεντρόφυτο παραλιακό δρόμο και τα μαγαζάκια, όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Το βράδυ, επιστροφή στην
Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου)
7/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΡΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 12:00 για τον καταπράσινο Κόρφο, το γραφικό ψαροχώρι της Κορινθίας με τον απάνεμο κόλπο
και το υπέροχο φυσικό τοπίο. Άφιξη στην παραλία, παραμονή για μπάνιο και φαγητό στα χαρακτηριστικά
ταβερνάκια της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ με σύντομη στάση στον Ισθμό για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ
14/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΑΡΜΑ» – ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για τη Χαλκίδα, όπου θα κάνουμε στάση, και κατόπιν θα συνεχίσουμε για τη Μονή του Αγ.
Γεωργίου «Αρμά», που βρίσκεται σε πευκόφυτη περιοχή κοντά στα Φύλλα Ευβοίας. Επόμενος σταθμός, το
Λευκαντί με τις αμμουδερές παραλίες, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα στις ταβέρνες της περιοχής.
Νωρίς το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ
15/8/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥΝΤΟΣ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονή Αγνούντος, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η μονή είναι αφιερωμένη στην
Κοίμηση της Θεοτόκου και σήμερα γιορτάζει. Αφού παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία, θα συνεχίσουμε για
Επίδαυρο, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
20/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΗΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί της Μεγαλόχαρης.
Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται,
λόγω της μοναχής που κατοίκησε στη μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου,
για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για
Ραφήνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 68 ευρώ

21/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για την Αρκίτσα, απ’ όπου θα πάρουμε το φέριμποτ για Αιδηψό και θα συνεχίσουμε για
την όμορφη παραλία του Αγίου Γεωργίου. Παραμονή στην παραλία για μπάνιο και γεύμα. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να περάσουν με καραβάκι στα γειτονικά Λιχαδονήσια, τα ηφαιστειογενή νησάκια που είναι γνωστά για
τα τιρκουάζ νερά και το εξωτικό τοπίο. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αρκίτσα και κατόπιν στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 30 ευρώ (περιλαμβάνεται το εισιτήριο του φέριμποτ)
21/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 12:00 για τη γραφική Δροσιά στην Εύβοια. Στην υπέροχη παραλία της περιοχής, στις Αλυκές, θα
παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με στάση για καφέ στη Χαλκίδα.
Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ
23/8/2022 ΤΡΙΤΗ
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 15:00 για Νέα Πέραμο, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Όσοι θέλουν μπορούν να
πάρουν το καραβάκι για τη Σαλαμίνα και τη Μονή της Φανερωμένης (που γιορτάζει) και να απολαύσουν φαγητό
και μπάνιο στην περιοχή. Το βραδάκι επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου)
27/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΔΡΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Άνδρο. Άφιξη στο νησί
και επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Επόμενος
σταθμός η Χώρα της Άνδρου. Χτισμένη πάνω σε χερσόνησο, περιτριγυρισμένη από θάλασσα, η Χώρα φημίζεται για
την ιδιαίτερη ομορφιά και τα πολλά αξιοθέατα που θυμίζουν την αίγλη του παρελθόντος και τη ναυτική ιστορία του
νησιού. Περιήγηση στην πόλη με τα αρχοντικά και τα πυργόσπιτα των καπεταναίων, τον μαρμαρόστρωτο κεντρικό
δρόμο, την πλατεία του Αφανούς Ναύτη και τον Τουρλίτη, τον μοναδικό φάρο πάνω σε βράχο στην Ελλάδα. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, πολιτιστικό ορόσημο του
νησιού. Το μουσείο δημιουργήθηκε για να στεγάσει τη συλλογή έργων του ανδριώτη γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρου και
κατόπιν διεύρυνε τις συλλογές του με έργα των σημαντικότερων ελλήνων καλλιτεχνών. Επόμενος σταθμός το
παραθαλάσσιο πασίγνωστο Μπατσί, για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο λιμάνι του Γαυρίου,
όπου θα παραμείνουμε για καφέ, και στη συνέχεια θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στο λιμάνι της
Ραφήνας, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 65 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, εισιτήρια πλοίου Ραφήνα–Άνδρος–Ραφήνα,
μετακινήσεις στην Άνδρο.
28/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Επίσκεψη στο Παλαμήδι,
το ξακουστό κάστρο που στεφανώνει την πόλη του Ναυπλίου με την έντονη μεσαιωνική ατμόσφαιρα και την
υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε για το Τολό, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στο Ναύπλιο για καφέ, και κατόπιν συνεχίζουμε για Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ
28/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τους Άγιους Πάντες με στάση στο ύψος της Λειβαδιάς. Περνώντας από Δίστομο,
συνεχίζουμε προς Δεσφίνα, κατόπιν για Ιτέα και φθάνουμε στο γραφικό χωριό των Αγίων Πάντων, που βρίσκεται
πολύ κοντά στο Γαλαξίδι, στα βόρεια παράλια του Κορινθιακού. Επίσκεψη στον ομώνυμο ναό και άφιξη στην
παραλία για μπάνιο και γεύμα. Ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, η παραλία της περιοχής είναι απάνεμη και θεωρείται
ιδανική επιλογή για μπάνιο. Το απόγευμα, θα πάμε στο Γαλαξίδι για καφέ και περίπατο, και κατόπιν θα
συνεχίσουμε για Αθήνα με σύντομη στάση επί της Εθνικής Οδού.
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ
28/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 12:00 για το παραθαλάσσιο Ξυλόκαστρο, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο, φαγητό και καφέ. To
βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
12-15/8/2022
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
4 ΗΜΕΡΕΣ
12/8/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7:30 για Πλαταμώνα με ενδιάμεση στάση στο ύψος της Λαμίας για
καφέ. Άφιξη στην παραλία του Πλαταμώνα, η οποία βραβεύεται κάθε χρόνο με Γαλάζια Σημαία, όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Επόμενος σταθμός, η όμορφη Θεσσαλονίκη! Αφού τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο, το απόγευμα είναι ελεύθερο για γνωριμία με την πόλη, δείπνο και διανυκτέρευση.
13/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και την Ουρανούπολη,
απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) για μια υπέροχη μίνι κρουαζιέρα στη δυτική ακτή του Αγίου
Όρους. Το θέαμα είναι μοναδικό με τα μεγαλόπρεπα μοναστήρια Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας,
Αγίου Παντελεήμονος κ.ά. να στέκουν αγέρωχα πάνω στα βράχια της Αθωνικής Πολιτείας. Στη συνέχεια θα
παραμείνουμε στην Ουρανούπολη, στους πρόποδες του Άθωνα, για μπάνιο και φαγητό. Η Ουρανούπολη
συνδυάζει αρμονικά το βουνό με τη θάλασσα, ενώ η σύζευξη αρχιτεκτονικής και ιστορίας την καθιστούν μια
πραγματικά ξεχωριστή πόλη. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, διασχίζουμε το υπέροχο δάσος του Χολομώντα
και την πευκόφυτη Αρναία, όπου θα κάνουμε στάση, και συνεχίζουμε για τη Μονή του Όσιου Παΐσιου. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στη Θεσσαλονίκη, δείπνο, διανυκτέρευση.
14/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Νάουσα και το καταπράσινο Πάρκο του Αγίου
Νικολάου, με τα αιωνόβια πλατάνια και τις πηγές του ποταμού Αραπίτσα. Συνεχίζουμε για τα Λουτρά Πόζαρ,
όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό δίπλα στις πηγές. Με σταθερή θερμοκρασία 37 oC, τα νερά των
λουτρών αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από το βουνό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Επόμενος σταθμός, η καταπράσινη Έδεσσα, επίσκεψη στο πάρκο με τους
περίφημους καταρράκτες και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη
Θεσσαλονίκη για δείπνο και διανυκτέρευση. Το βράδυ μετάβαση σε κέντρο στα Λαδάδικα για νυχτερινή
διασκέδαση (προαιρετικά) ή ελεύθερο πρόγραμμα.
15/8/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη Μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω,
χτισμένη με τοπική πέτρα και ξύλο σε υψόμετρο 850μ., και κατόπιν θα συνεχίσουμε για την παραλία του
Αγιόκαμπου, όπου θα παραμείνουμε για φαγητό και μπάνιο. Ο μοναδικός συνδυασμός της θάλασσας και του
βουνού σου παίρνει την ανάσα. Δασώδεις περιοχές, σημαντικά μνημεία και πανέμορφες παραλίες μας γεμίζουν
εικόνες και μας χαλαρώνουν! Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 200 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια, πρωινά
(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον).
13-15/8/2022
ΑΡΤΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ
3 ΗΜΕΡΕΣ
13/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για την Ακράτα, στάση για καφέ, συνεχίζουμε μέσω της γέφυρας
Ρίου – Αντιρρίου για το Μενίδι, το γνωστό ψαροχώρι της Δυτικής Ελλάδας, όπου θα παραμείνουμε για το γεύμα
μας. Επόμενος σταθμός η Άρτα, χτισμένη σε κομβικό σημείο δίπλα στον ποταμό Άραχθο, στην τεχνητή λίμνη
Πουρναρίου και στα Τζουμέρκα. Στάση στο λιθόκτιστο γεφύρι του 17ου αιώνα, που βρίσκεται στην είσοδο της
πόλης και έγινε γνωστό από το ομώνυμο παραδοσιακό τραγούδι. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση,
διανυκτέρευση.
14/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα Σύβοτα, το πασίγνωστο παραθαλάσσιο θέρετρο της
Ηπείρου: εξωτικές παραλίες, θεσπέσιες αμμουδιές, καταπράσινοι λόφοι και κατάφυτα νησάκια –Μαύρο Όρος, Άγιος
Νικόλαος, Μουρτεμένο– συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο της ελληνικής
Καραϊβικής. Σ’ αυτό το μαγευτικό τοπίο θα απολαύσουμε το μπάνιο και το γεύμα μας. Το απόγευμα θα
επισκεφθούμε την ορεινή αλλά εξίσου ειδυλλιακή Πέρδικα, που συνδυάζει τις ομορφιές του βουνού και της
θάλασσας. Παραμονή για καφέ και περίπατο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
15/8/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πόλη της Λευκάδας, με την υπερσύγχρονη μαρίνα, και
κατόπιν για το πασίγνωστο Νυδρί, όπου θα παραμείνουμε για το γεύμα μας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν
μια μίνι κρουαζιέρα στα κοντινά Πριγκηπονήσια, στον θρυλικό Σκορπιό και στην καταπράσινη Μαδουρή, όπου
βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια αναχωρούμε για την
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν.
Τιμή συμμετοχής: 155 ευρώ
Περιλαμβάνεται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρεσυη σε δίκλινα δωμάτια, πρωινά
(μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον).

13-15/8/2022
ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
3 ΗΜΕΡΕΣ
13/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Αίγιο και Σελιανίτικα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Άφιξη
και παραμονή στη βοτσαλωτή παραλία της Άκολης για μπάνιο και γεύμα. Επόμενος σταθμός, η Πάτρα και ο
Καθεδρικός Ναός του Άγιου Ανδρέα, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος ναός στην Ελλάδα και ένα από τα κυριότερα
αξιοθέατα της Πάτρας. Συνεχίζουμε για την Ολυμπία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
14/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κυλλήνη, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στο φέριμποτ
για τον γραφικό Πόρο της Κεφαλονιάς. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο νησί της τρέλας και της
μεγαλοφυΐας. Πρώτη στάση στην Παναγία τη Φιδούσα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το θρύλο και ως ένδειξη καλού
οιωνού, από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου εμφανίζονται στο ναό φιδάκια. Επόμενος σταθμός το Αργοστόλι, όπου θα
επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατα και θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από την κεφαλονίτικη πρωτεύουσα.
Συνεχίζουμε για το Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου (γιορτάζει και στις 15 Αυγούστου). Το βραδάκι επιστρέφουμε
στον Πόρο, απ’ όπου θα πάρουμε το φέριμποτ για την Κυλλήνη, και κατόπιν θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας
στην Ολυμπία για διανυκτέρευση.
15/8/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Μουσείο και τον περίφημο Αρχαιολογικό χώρο της
Ολυμπίας. Θα συνεχίσουμε στην παραλία της Κουρούτας, για μπάνιο και γεύμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 175 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό, εισιτήρια του
φέριμποτ Κυλλήνη – Πόρος – Κυλλήνη (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον).
13 – 15/8/2022
ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΜΕΤΣΟΒΟ
3 ΗΜΕΡΕΣ
13/8/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Ρίο-Αντίρριο με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Άφιξη στο
Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Επόμενος σταθμός, το Σπήλαιο
Περάματος που ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και είναι από τα ωραιότερα της Ευρώπης. Σταλαγμίτες, σταλακτίτες
και εντυπωσιακές κολώνες δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς που αξίζει να δούμε. Συνεχίζουμε για τα
Γιάννενα, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
14/8/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Μονοδένδρι και το Φαράγγι του Βίκου, ένα από τα πιο
εντυπωσιακά φαράγγια παγκοσμίως. Η χαράδρα του Βίκου έχει καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η
βαθύτερη του κόσμου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στη μαγευτική περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου
και τη Μονή της Αγ. Παρασκευής, και φθάνουμε στον Γυφτόκαμπο. Μέσα σε ένα κατάφυτο χώρο από έλατα και
πεύκα, η Αδελφότητα των Σαρακατσαναίων έχει κατασκευάσει τη Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα «αντίγραφο»
οικισμού της Ηπείρου με τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια των παλαιών κτηνοτρόφων που αναπαριστούν τον
νομαδικό και ορεινό πολιτισμό των Σαρακατσαναίων. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψη, θα συνεχίσουμε για το
κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο, γενέτειρα της Μαρίκας Κοτοπούλη, και κατόπιν θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στα
Γιάννενα.
15/8/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη γραφική Λίμνη Παμβώτιδα και το Νησάκι
(προαιρετικά), όπου θα δούμε τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα και το σπίτι που σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς.
Επόμενος σταθμός, το γραφικό Μέτσοβο, με το αναπαλαιωμένο αρχοντικό των Τοσίτσα-Αβέρωβ, τη Μητρόπολη
και την πινακοθήκη, μεταξύ άλλων αξιοθέατων. Συνεχίζουμε για την Καλαμπάκα, όπου θα γευματίσουμε, και
κατόπιν επιστρέφουμε προς Αθήνα, περνώντας από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καμένα Βούρλα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 145 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό (μονόκλινο: 15
ευρώ επιπλέον).

