
                                                                                 

 

ΠΑΥΑ ζηα ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Easter in Ioannina 
 

Ιωάλληλα-Μέηζοβο-Πάργα-ύβοηα-Εαγοροτώρηα 

Πρέβεδα  

6 Μέρες |  6 Days 

 
Με απεσζείας πηήζεης ηες Cobalt /Direct Flights with Cobalt 

5 Απρηιίοσ Λάρλαθα – Πρέβεδα 10:50 – 12:50 

10 Απρηιίοσ Πρέβεδα – Λάρλαθα 21:10 – 23:20 

 

1ε κέρα (Μ. Πέκπηε): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Ιάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Πξέβεδα. Άθημε, παξαιαβή θαη 

αλαρώξεζε γηα ηα Ησάλληλα. Τα Ησάλληλα είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Ζπείξνπ θαη ην κεγαιύηεξν 

εκπνξηθό, πλεπκαηηθό θαη πνιηηηζκηθό θέληξν ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο.  Άθημε ζην μελνδνρείν 

θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Όζνη επηζπκνύλ κπνξεί λα εθθιεζηαζηνύλ, λα ραιαξώζνπλ ζε κηα 

από ηηο πνιιέο θαθεηέξηεο ηεο πξνθπκαίαο ή λα γεπηνύλ ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ (λεζηίζηκεο) ζηα 

παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα ηεο παιηάο πόιεο. 

 

2ε κέρα (Μ. Παραζθεσή): ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Κεηά ην πξόγεπκα ζα δνύκε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζην Θάζηξν θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζην κόιν. Θα επηβηβαζηνύκε ζε βάξθεο γηα λα πεξάζνπκε ζην 

ζξπιηθό λεζί ηεο θπξά-Φξνζύλεο ζηε ιίκλε Πακβώηηδα. Φξόλνο ειεύζεξνο γηα πξναηξεηηθό γεύκα. 

Κεηά ζα πεξηεγεζνύκε ζηε κνλή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα (ζήκεξα ιανγξαθηθό κνπζείν) όπνπ ν 

Αιή Παζάο είρε βξεη θαηαθύγην, ζηελ κνλή ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ησλ Φηιαλζξσπηλώλ, ηνπ 13νπ 

αηώλα θαη ζα θάλνπκε ηελ βόιηα καο ζηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα πνπ ζα καο καγέςνπλ. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε θαη αθνινπζεί εθθιεζηαζκόο γηα λα αθνινπζήζνπκε ηελ 

πεξηθνξά ησλ Δπηηαθίσλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. 

 

3ε κέρα (Μ. άββαηο): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΤΒΟΣΑ-ΠΑΡΓΑ–ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Κεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηελ Κύθνλν ηνπ Ηνλίνπ, ηα παλέκνξθα Σύβνηα πνπ 

αγθαιηάδνληαη κε κνλαδηθό ηξόπν από ηε ζάιαζζα, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ 

Πάξγα πνπ είλαη ακθηζεαηξηθά θηηζκέλε θαη έλα από ηα σξαηόηεξα παξαζεξηζηηθά ζέξεηξα ηεο 

Διιάδαο. Φξόλνο γηα λα πεξπαηήζεηε ζηα ζηελά δξνκάθηα πνπ νδεγνύλ ζην θάζηξν όπνπ ζα έρεηε 

κηα κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ γξαθηθό θόιπν κε ην παλέκνξθν λεζάθη ηεο Παλαγίαο. Πνξεπόκαζηε 

λόηηα όπνπ βξίζθνληαη νη εθβνιέο ηνπ γλσζηνύ από ηε κπζνινγία πνηακνύ Αρέξνληα. Θα έρνπκε 

κηα ζύληνκε βαξθάδα γηα λα αθνινπζήζνπκε ηα πδάηηλα κνλνπάηηα ηνπ Αρέξνληα θαη λα 

ηαμηδέςνπκε καδί ζην κύζν θαη λα ζαπκάζνπκε ην μερσξηζηό βηόηνπν πνπ θηινμελεί ν πνηακόο. 

Λσξίο ην απόγεπκα επηζηξέθνπκε ζηα Ησάλληλα. Μεθνύξαζε θαη ην βξάδπ επίζθεςε ζε θνληηλή 

εθθιεζία γηα ηελ Αλαζηάζηκε Ιεηηνπξγία. Αθνινπζεί δείπλν κε Καγεηξίηζα θαη θόθθηλα απγά. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4ε κέρα (Κσρηαθή ηοσ Πάζτα): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΔΣΟΒΟ  

Πξόγεπκα θαη αθνινπζεί εθδξνκή κέρξη ην Κέηζνβν, εδώ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε 

έλα παξαδνζηαθό ειιεληθό Πάζρα, κε όια ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη ζα έρνπκε ρξόλν λα 

πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, λα δνύκε ηα πεηξόρηηζηα ζπίηηα, ηηο παιηέο 

παξαδνζηαθέο βξύζεο θαη θπξίσο ην εληππσζηαθό ηνπίν πνπ δηαηεξείηαη αλαιινίσην ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ. Παζραιηλό γεύκα θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο αξγά ην απόγεπκα 

 



                                                                                 

 

 

 

 

5ε κέρα (Γεσηέρα ηοσ Πάζτα):  ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΕΑΓΟΡΟΥΩΡΙΑ  

 

Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην Θαιπάθη όπνπ ζα επηζθεθηνύκε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία 

ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην Πνιεκηθό Κνπζείν 1940-1941. Σπλερίδνπκε γηα ηα Εαγνξνρώξηα. Θα  

μεθηλήζνπκε από ην Κνλνδέλδξη, κε ην Κνλαζηήξη ηεο Αγ. Παξαζθεπήο. Θα πάκε ζηε Φαξάδξα ηνπ 

Βίθνπ πνπ ηελ ξέεη ν Βνηδνκάηεο, κε ηα θξπζηάιιηλα λεξά ηνπ. Αλαρώξεζε γηα ην γεθύξη ηνπ 

Λνύηζνπ πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθό Εαγόξη. Τέινο ζα επηζθεθζνύκε ην Τζεπέινβν έλα ρσξηό 

«ρσκέλν» ζηελ αγθαιηά ησλ βνπλώλ θαη «ζηεθαλσκέλν» από δάζε. Δληππσζηαθή είλαη ε πιαηεία 

ηνπ, ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Ληθνιάνπ, ηα αξρνληηθά θαη ηα ζρνιεία. Φξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή ην 

απόγεπκα ζηα Ησάλληλα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

6ε κέρα (Σρίηε ηοσ Πάζτα): ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη απνραηξεηνύκε ηα παλέκνξθα Ησάλληλα κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ καγεπηηθή Πξέβεδα. 

Αθνινπζεί πεξηήγεζε γηα λα δνύκε ην ζπίηη όπνπ έδεζε ν πνηεηήο Θαξπσηάθεο, ηελ πιαηεία 

Κεηξνπόιεσο κε ην ηζηνξηθό ελεηηθό πύξγν ηνπ ξνινγηνύ ηνπ 1752, ην Σαηηάλ Παδάξ, ηελ Θεληξηθή 

αγνξά ηεο πόιεο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ παξαιηαθό πεδόδξνκν κε ηηο θαθεηέξηεο. Φξόλνο 

ειεύζεξνο κέρξη ηελ ώξα κεηαθνξάο καο ζην αεξνδξόκην. 

 

Σηκές θαη’ άηοκο: 

Γίθιηλο €695 

Μολόθιηλο €795 

Παηδηθό  €649 

 

Περηιακβάλοληαη:  

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Ιάξλαθα-Πξέβεδα-Ιάξλαθα. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.  

 Κηα απνζθεπή βάξνπο κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 5 θηιά. 

 Γηακνλή γηα 5 βξάδηα ζην θεληξηθό μελνδνρείν PALLADION 3* ζηα Ησάλληλα 

 Πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά. 

 Αλαζηάζηκν δείπλν ζηα Ησάλληλα (Κ. Σάββαην). 

 Παζραιηλό Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην ζην Κέηζνβν. 

 Φόξνο δηακνλήο ζην μελνδνρείν. 

 Κεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα  

 Δηζηηήξηα γηα ηελ βάξθα ζηνλ πνηακό Αρέξνληα θαη ζην λεζί ησλ Ησαλλίλσλ. 

 Έκπεηξνο αξρεγόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ. 

 Υπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο 

 Φ.Π.Α. 

 

Γελ περηιακβάλοληαη: 
♦ Δίζνδνη ζηνπο ρώξνπο ησλ επηζθέςεσλ. 

♦ Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 

♦ Πνηά ζηα θαγεηά. 

♦ Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.      

♦ Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν ή πξνηεηλόκελν. 


