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ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ 1940
Η ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
1.Σάββατο 27/10/2018 : ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΘΡΩΤΟ-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα (ταχυδρομεία ώρα 7.30΄), αναχωρούμε για την Αλβανία με στάσεις κατά την
διαδρομή. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και είσοδος στη χώρα. Η νότια κοιλάδα και η λιμνοθάλασσα του
βουθρωτού, μας οδηγούν στο γραφικό Εξαμίλιο και στην αρχαία πόλη του Βουθρωτού. Χτισμένη στον μυχό
του ομώνυμου κόλπου, η πόλη του Βουθρωτού, υπήρξε σημαντικό εμπορείο και στρατηγικό λιμάνι με διαχρονικό
ρόλο. Ιδρύεται σε χρόνια μυθικά, εποικίζεται από την αρχαία Κόρινθο, γίνεται βασικό λιμάνι του βασιλείου των
Μολοσσών και θα διατηρήσει τα προνόμιά του ως τα χρόνια του Αλή Πασά. Επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό
χώρο με το Ασκληπιείο, το αρχαίο Θέατρο, το Βαπτιστήριο του 4ου αι. , την Βασιλική, την πύλη των
λεόντων και την Ακρόπολη. Συνεχίζοντας βλέπουμε την πόλη των Αγίων Σαράντα και ακολουθώντας την
γραφική διέλευση των Δελβινοχωρίων, φθάνουμε στο Αργυρόκαστρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση. Hotel 3* στο ιστορικό κέντρο.
2.Κυριακή 28/10/2018 : ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ- ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -ΥΨΩΜΑ 731
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για το θρυλικό φαράγγι και τα στενά της Κλεισούρας. Η διέλευση του Αώου
ποταμού χωρίζει την τραχιά ενδοχώρα από τα επιβλητικά ακροκεραύνια όρη. Η είσοδός μας στο φαράγγι και η
πρόσβαση στο ύψωμα 731, μας φέρνουν κοντά σε μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας. Την σελίδες αντίστασης στους κατακτητές και συντριβής του στρατού του Μουσολίνι και στα
μέρη του ηρωισμού και της αυτοθυσίας του ελληνικού στρατού. Προαιρετική ανάβαση στο ύψωμα 731 και
παρακολούθηση της τιμητικής τελετής των γεγονότων της κλεισούρας. Αναχώρηση για τα ελληνικά χωριά του
Δέλβινου, όπου θα παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις προς τιμήν των πεσόντων στο Ελληνο-Αλβανικό μέτωπο και θα
παρακολουθήσουμε την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων. Γευματίζουμε σε τοπική ταβέρνα με
τυπική ελληνική κουζίνα του τόπου. Επιστροφή στο Αργυρόκαστρο. Η παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα και τα
αρχοντικά της, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής οθωμανικής περιόδου, ενώ το απόρθητο κάστρο,
από ψηλά εποπτεύει περήφανο την πόλη και την κοιλάδα του Δρίνου. Στις μεγάλες στοές του φιλοξενείται το
πολεμικό μουσείο και στις αίθουσές του περιγράφεται η ιστορία της χώρας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο
και διανυκτέρευση. (Η σειρά των επισκέψεων, μπορεί να είναι και διαφορετική.)
3.Δευτέρα

29/10/2018 : ΤΕΠΕΛΕΝΙ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΜΠΕΡΑΤΙ

Προγευματίζουμε και ακολουθώντας τον δρόμο του Αώου, φθάνουμε στο ξακουστό Τεπελένι. Μια
στάση και ένας περίπατος στους τόπους του Αλή Πασά είναι απαραίτητη. Συνεχίζουμε προς την
αρχαία πόλη της Απολλωνίας, θεμελιωμένη το 600 π.Χ από Κορίνθιους και Κερκυραίους
Επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο το μουσείο και την βυζαντινή Παναγία της
Απολλωνίας. Αναχώρηση για το Μπεράτι, την πόλη με τις 26 βυζαντινές εκκλησίες και τα Χίλια
παράθυρα. Επισκεπτόμαστε την Εκκλησία-Μουσείο με εικόνες του φημισμένων ζωγράφων όπως του
Ονούφρι, του Σπαταράκου και περιηγούμαστε την καστρόπολη. Το πανόραμα του Φαραγγιού του
Άψου ποταμού, της κοιλάδας και της κάτω πόλης θα μας μείνουν αξέχαστα. Δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε στο Δυρράχιο . Hotel 4* κεντρικό.

4.Τρίτη 30/10/2018 : ΔΥΡΡΑΧΙΟ – ΤΙΡΑΝΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΚΟΥΜΠΗ-ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ-ΚΟΡΥΤΣΑ
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε το Δυρράχιο. Τα Βυζαντινά και Ενετικά τείχη, οι αμυντικοί
πύργοι, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο , το Ματσέλουμ και το αρχαιολογικό μουσείο, είναι τα βασιικά
αξιοθέατα της πόλης. Χρόνος για ξεκούραση και τσάϊ στα ωραία καφέ της κεντρικής πλατείας.
Αναχώρηση για τα Τίρανα. Επισκεπτόμαστε τον ναό της Αναστάσεως , την πλατεία Σκεντέρμπεη,
την πλατεία θεάτρου και των κυβερνητικών κτηρίων, βλέπουμε το παλιό τζαμί και ελεύθερα
επισκεπτόμαστε την εθνική πινακοθήκη. Ξεκούραση και ελεύθερο γεύμα στο κοσμικό κέντρο με τα
ωραία καφέ του κεντρικού πάρκου των Τιράνων Αναχώρηση για το Πόγραδετς, ακολουθώντας την
πορεία του Σκούμπη(Γενούσου) ποταμού. Στάση στη νότια Οχρίδα-Πόγραδετς για έναν καφέ. Άφιξη
στην Κορυτσά όπου δειπνούμε και διανυκτερεύουμε. (Αξίζει ένας περίπατος στον πεζόδρομο της
προκυμαίας). Hotel 3* κεντρικό.
5.Τετάρτη 31/10/2018 : ΚΟΡΥΤΣΑ - ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε επισκεπτόμαστε το Εθνικό Λαογραφικό μουσείο,, με το πλουσιότερο
αρχείο σε όλη την Ευρώπη (περίπου 6.500 εικόνες, βυζαντινές, μεταβυζαντινές, δυτικότροπες, τοπικών
σχολών και 500 άλλα αντικείμενα κλωστοϋφαντουργικών, πέτρας και μετάλλου). Μετά το μουσείο,
ακολουθεί περιήγηση στον ιστορικό πυρήνα της πετρόχτιστης πόλης. Αναχώρηση για τη
Μοσχόπολη που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και εμπορικά κέντρα της Ευρώπης του
16ου αιώνα. Διέθετε πληθυσμό μεγαλύτερο των 70.000 και η ακμή της προβάλλεται στα αρχοντικά , τις
πολυάριθμες εκκλησίες και τις πλατείες της. Τα βυζαντινά μνημεία που άντεξαν, η αναβίωση της
πόλης αλλά και το τοπίο είναι εντυπωσιακά. Η Μοσχόπολη της Οθωμανικής περιόδου ξαναγεννιέται από
τα ερείπιά και στις μέρες μας αποτελεί μια πόλη πρότυπο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή
στην Κορυτσά και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. Αξίζει ένας περίπατος στο
κέντρο της πόλης. Hotel 3* κεντρικό.
6.Πέμπτη 1/11/2018 :` ΚΟΡΥΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση επίσκεψη των βράχων των
Μετεώρων.(Επισκεπτόμαστε δύο μοναστήρια). Ξεκούραση και ελεύθερο γεύμα στην Καλαμπάκα.
Αναχώρηση για την Αθήνα με μια στάση κατά την διαδρομή.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Μετακινήσεις με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας..
 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* και 4*
 Ημιδιατροφή .
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Διόδια, φόροι διελεύσεων.
 Ασφάλεια ταξιδιού. - Φ.Π.Α.
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο

360 €
460 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα ή ορισμένες επισκέψεις, μπορεί να γίνουν με διαφορετική σειρά.
Ελάχιστο συμμετοχής 25 ατόμων.
Για αριθμό μικρότερο των 25 και ελάχιστο 19 ατόμων, η εκδρομή πραγματοποιείται με
προσαύξηση 50 € κατ’ άτομο.

