2ήμερο 17-18/11/2018 !
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (Μονοδένδρι ,φαράγγι
Βίκου) !
Μοναδική τιμή 70 € κατά άτομο .
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο γονείς: ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 ετών έως 12 ετών 40 €
-Μονόκλινο: +20€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο 17/11 μαζευόμαστε στις 7:30 το πρωί ξεκινάμε από το κέντρο
της Αθήνας Σταδίου 65 (στην Oμόνοια) , με τις απαραίτητες στάσεις για
καφέ και φαγητό.
Συνεχίζουμε για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας
Παύλου Βρέλλη, επίσης γνωστό και ως Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων,
βρίσκεται στην περιοχή των Ιωαννίνων. Σκοπός του καλλιτέχνη, ήταν να
αναπαραστήσει Ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
σε φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο. Το Μουσείο φιλοξενεί περίπου
150 κέρινα ομοιώματα και 36 ιστορικά θέματα εμπνευσμένα από
σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Έπειτα αναχωρούμε για το
«διαμάντι» της Ηπείρου για τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας που βρίσκετε στο κέντρο της πόλης! Ελεύθερος χρόνος
για γνωριμία με την πόλη των Ιωαννίνων .
Κυριακή 18/2
μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο , ξεκινάει μία όμορφη και γεμάτη
μέρα ανάβαση στα όμορφα χωριά του κεντρικού ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Πρώτη μας
στάση για φωτογραφίες το εντυπωσιακό Τρίτοξο αυτό γεφύρι, το οποίο
βρίσκεται δίπλα στον δρόμο που οδηγεί στους Κήπους, είναι το πιο
«διάσημο» από τα γεφύρια στα Ζαγοροχώρια, με την εικόνα του να έχει
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο! Έχει μια ιδιαίτερα κομψή αρχιτεκτονική.
Έπειτα φτάνουμε στο χωρίο ΚΗΠΟΙ για καφέ Φθάνοντας στους Κήπους

Ζαγορίου θα γοητευτείτε. Το χωριό είναι χτισμένο αφμιθεατρικά σε
υψόμετρο 800μ. μπροστά του απλώνεται μία κοιλάδα που την
διασχίζουν δύο μικροί ποταμοί στις όχθες των οποίων είναι χτισμένα
περίτεχνα τοξωτά γεφύρια. Αναχωρούμε για το πανέμορφο χωριό
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, και τη ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ. Εδώ, θα περπατήσουμε
μέχρι την εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για να θαυμάσουμε το
μοναδικής ομορφιάς φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, ένα σπάνιο τοπίο,
καταπράσινο με τους κοφτερούς βράχους να καταλήγουν στο βάθος,
στην κοίτη του ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ.
Νωρίς το απογευματάκι αναχωρούμε για Αθήνα μετά από ένα
καταπληκτικό διήμερο με πολλές όμορφες εικόνες .
✔️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️1 διανυκτέρευση (στο κέντρο των Ιωαννίνων)
✔️1 πρωινό σε μπουφέ
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️Φόρος διανυκτέρευσης
✔️ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΡΕΛΛΗ:
-Kανονικό : 4€
-3€ Μαθητές-φοιτητές , άτομα άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι, άνεργοι (με επίδειξη της κάρτας από
τον ΟΑΕΔ),
-ΔΩΡΕΑΝ: Παιδιά κάτω των 8 ετών, Στρατευμένοι, ΑΜΕΑ , μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. (με επίδειξη της
κάρτας μέλους τους),στρατευμένοι νέοι .

