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ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΠΑΞΟΙ-ANTIΠΑΞΟΙ
1.28/6/18 ΑΘΗΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟΥΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος στις 07.30 και αναχώρηση για την Θεσπρωτία με στάσεις για
ξεκούραση. Φθάνουμε στην πεδιάδα του Φαναρίου, όπου ο ποταμός Αχέροντας σχηματίζει δέλτα κατά
την εκβολή του στον όρμο της Αμμουδιάς. Με τοπικά σκάφη (έξοδα ατομικά) θα πλεύσουμε τον μυθικό
Αχέροντα με κατεύθυνση προς τον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου. Απολαμβάνουμε ελεύθερο
χρόνο για ένα μπάνιο και γευματίζουμε στην περιοχή. Συνεχίζουμε με το πούλμαν μια διαδρομή με
παρόχθιες ιτιές, λεύκες και καλαμιώνες από τον Μεσοπόταμο, για να φθάσουμε στο πιο φημισμένο
νεκρομαντείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου που βρίσκεται κοντά στις βορειοδυτικές όχθες της
Αχερουσίας λίμνης, στο σημείο όπου ενώνονται τα ποτάμια του Άδη, ο Αχέροντας με τον Κωκυτό.
Επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο και φθάνουμε στο εκκλησάκι επάνω στον λόφο όπου για να
απολαύσουμε την πανοραμική θέα όλης της πεδιάδας του δέλτα και του κάμπου! Συνεχίζοντας
φθάνουμε στην Παραμυθιά που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 750 μ, ανάμεσα στους
ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας «THEASIS 4*». Διανυκτέρευση.

2. 29/6/18 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)- ΑΡΧΑΙΑ ΦΑΝΟΤΗ( ΝΤΟΛΙΑΝΗ)-ΦΙΛΙΑΤΕΣ
(ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ)-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΑΓΙΑΔΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το
αρχαιολογικό μουσείο της Ηγουμενίτσας ώστε να γνωρίσουμε σε
βάθος το αρχαιολογικό παρελθόν της ευρύτερης περιοχής.
Κατευθυνόμαστε προς τον αρχαιολογικό χώρο της Φανοτής
(Ντόλιανης) που είναι τειχισμένος με διπλό οχυρωματικό περίβολο
οικισμό και υπήρξε το κέντρο του αρχαίου θεσπρωτικού φύλου των
Φανοτέων και ιδρύεται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Επόμενη
επίσκεψη μας οι Φιλιάτες και η Μονή Γηρομερίου που κτίστηκε τον
καιρό του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1228-1334). Το χωριό Πλαίσιο
(παλαιότερα με το όνομα Πλεσιβίτσα ), γενέτειρα της κυρά Βασιλικής,
είναι πανέμορφο χτισμένο σε ορεινή τοποθεσία, περιτριγυρισμένο από επιβλητικά όρη, καθιστώντας το
ως ένα από τα πιο γραφικά χωριά του δήμου Φιλιατών. Στην
πλατεία του θα ξεκουραστούμε και από δω θα φθάσουμε σε
απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Αλβανία,
στις ακτές του Ιονίου πελάγους, όπου βρίσκεται ένας από τους
σημαντικότερους υγροτόπους της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της
Ευρώπης. Είναι το Δέλτα του ποταμού Καλαμά κοντά στην
παραθαλάσσια Σαγιάδα. Στάση για μπάνιο και γεύμα στις
περίφημες ψαροταβέρνες της περιοχής. Επιστρέφουμε στην
Παραμυθιά, στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3.30/6/18 ΠΑΞΟΙ –ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε από τον παραλιακό δρόμο για
την Πάργα. Κατά την διαδρομή μας θα περάσουμε από τα Σύβοτα
και την Πλαταριά, γνωστά δημοφιλή θέρετρα. Φθάνοντας στην
μικρή πόλη με την ακατανίκητη γοητεία, την «νησιωτική» Πάργα,
επιβιβαζόμαστε σε τοπικό σκάφος ( έξοδα ατομικά) για να
μεταφερθούμε στους Παξούς και Αντίπαξους. Δαντελωτές
ακρογιαλιές, γραφικοί όρμοι, απόκρημνες ακτές και μαγευτικές
θαλάσσιες σπηλιές, αιωνόβιες ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια και
θάμνοι εναρμονίζονται σε ένα ταιριαστό σύνολο με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις εκκλησίες, τα
ξωκλήσια και τις ξερολιθιές. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει όλη την ημέρα και θα μας χαρίσει αξέχαστες
εικόνες στους κρυμμένους μικρούς παραδείσους του καταγάλανου Ιονίου! Ο Γάιος, πρωτεύουσα και
λιμάνι των Παξών, διατηρεί το παραδοσιακό χρώμα του και παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση.
Στολίδι του λιμανιού είναι το νησάκι του Αγίου Νικολάου, με ενετικό φρούριο, τα εκκλησάκια του Αγίου
Νικολάου και του Αγίου Ιωάννη, καθώς και ο ανεμόμυλος. Θα γευματίσουμε ελεύθερα και αργά το
απόγευμα θα επιστρέψουμε μέσω Πάργας στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4. 1/7/18 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ- ΓΛΥΚΗ-ΣΟΥΛΙ-ΣΑΜΟΝΙΔΑ ( ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΙΑΦΑΣ)- ΣΚΑΛΑ ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣΖΑΛΟΓΓΟ-ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για εξερευνήσουμε την ενδοχώρα
της Θεσπρωτίας. Πρώτος μας σταθμός η Γλυκή, πλάι στις κατάφυτες
όχθες του Αχέροντα, θα περπατήσουμε (προαιρετικά) σε
ένα
πανέμορφο μονοπάτι, στην σκάλα της Τζαβέλαινας, όπου το τοπίο
μας καταπλήσσει καθώς το μονοπάτι περιστοιχίζεται από επιβλητικά
όρη με πλούσια βλάστηση και χαμηλά, μέσα στα πελώρια πλατάνια,
ρέει περήφανα ο ποταμός Αχέροντας. Στο Σούλι, που αποτελεί
αναμφισβήτητα την πιο ιστορική περιοχή της Κεντρικής Ηπείρου, θα
δούμε τις προτομές των ηρώων και θα θυμηθούμε την αξιομνημόνευτη θυσία των γυναικών, που
αγκαλιά με τα παιδιά τους προτίμησαν να πέσουν στο γκρεμό του Ζαλόγγου, προκειμένου να μην
υποταχθούν στους Τούρκους. Συνεχίζουμε με τη Σαμονίδα, το ιστορικό χωριό του Σουλίου που βρίσκεται
κτισμένο ανάμεσα από το επιβλητικό και αινιγματικό φρούριο της Κιάφας και το μαρτυρικό μοναστήρι
του Κουγκίου. Με στάσεις για γεύμα και ξεκούραση, φθάνουμε στην Αθήνα το βράδυ.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 260€( Συμμετοχή 26-30 άτομα)
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 270€ ( Συμμετοχή 20-25άτομα)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 75€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Μετακινήσεις-περιηγήσεις με πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας/3 διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο THEASIS 4* στην Παραμυθιά με πρωινό/έμπειρος αρχηγός του Γραφείου
μας/ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/χάρτης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Γεύματα και ότι δεν αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται και αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό (τοπικά σκάφη, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία).

