
 

 

ΠΑΧΑ  

 ΠΡΕΒΕΖΑ -ΠΑΡΓΑ 

17 ΑΠΡΙΛΟΤ ΕΩ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17/4 : ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΒΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ  

πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα Βέξνηα, Γξεβελά, Μέηζνβν ζηάζε γηα θαθέ ζπλερίδνπκε 

Πξέβεδα. Άθημε ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Σν απόγεπκα κεηαθνξά γηα λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ αθνινπζία ηνπ Επηηαθίνπ ζε κία από ηηο πην γξαθηθέο εθθιεζίεο 

ηεο πόιεο, ην Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Χαξαιάκπνπο, όπνπ ζύκθσλα κε ην ηνπηθό 

έζηκν, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ επηηαθίνπ αθνινπζεί ςαικσδία πίζσ από ηηο θιεηζηέο πόξηεο 

γηα λα εηζέιζεη ν Επηηάθηνο ζηνλ λαό ηεο πόιεο. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο πξναηξεηηθό 

λεζηίζηκν δείπλν.   

Μ. ΑΒΒΑΣΟ 18/4 : ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ-ΠΑΞΟΙ-ΖΑΛΟΓΓΟ (ΑΝΑΣΑΗ)  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Πάξγαο κε ην ηζηνξηθό Κάζηξν πνπ δεζπόδεη ζηηο 

παξπθέο ηνπ Λόθνπ. Η ζέα ζνπ θόβεη ηελ αλάζα κε ηεο απόθξεκλεο πιαγηέο ηνπ λα 

ζπλαξπάδνπλ ην κάηη ηνπ ηαμηδηώηε. Αθξηβώο απέλαληη ηνπ βξίζθεηαη έλα θαηάθπην κηθξό 

λεζάθη..ην λεζάθη ηεο Παλαγίαο , επάλσ βξίζθεηαη κηα κηθξή εθθιεζία ζηε ράξε ηεο.  

Ειεύζεξνο ρξόλνο ζηελ πόιε ηεο Πάξγαο γηα θαθέ ή θαγεηό (εμ ηδίσλ). Γηα όζνπο 

επηζπκνύλ ζαο πξνηείλνπκε κίλη ζαιάζζηα εθδξνκή (εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο) κε πξννξηζκό ην παλέκνξθν λεζάθη ησλ Παμώλ. Πξσηεύνπζα ησλ Παμώλ είλαη ν 

γξαθηθόο Γάηνο ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη θπζηθά από δύν λεζάθηα, ηελ Παλαγηά θαη ηνλ Άγην 

Νηθόιαν. Χξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε θαη εηνηκαδόκαζηε 

γηα λα ππνδερηνύκε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Αλαρώξεζε ην βξάδπ γηα ην Ζάινγγν όπνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ Αλαζηάζηκε ιεηηνπξγία. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν αθνινπζεί 

δείπλν κε καγεηξίηζα θαη άιια εδέζκαηα ηεο πεξηνρήο.    

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ 19/4: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΣΑ  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Άξηα. Φηάλνληαο ζα θάλνπκε κία ζηάζε γηα θαθεδάθη ζην 

παζίγλσζην Γεθύξη ηεο Άξηαο όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν γηα θσηνγξαθίεο. Σέινο επηζηξνθή 

ζην μελνδνρείν γηα ην Παζραιηλό, ενξηαζηηθό καο γεύκα κε πινύζηα εδέζκαηα θαη πνηό. Σν 

απόγεπκα πεξίπαηνο ζηελ Πξέβεδα.   

 

 

  



ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΟΤ ΠΑΦΑ  20/4: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ-ΝΕΚΡΟΜΑΝΣΕΙΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-

ΕΠΙΣΡΟΥΗ  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ αξραία Νηθόπνιε, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο ζπλδέζεθε κε ηελ 

θνζκντζηνξηθήο ζεκαζίαο λαπκαρία πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 2 επηεκβξίνπ ηνπ 31 π.Χ., ζηε 

ζάιαζζα ηνπ Αθηίνπ. Επαθόινπζν ηεο λαπκαρίαο απηήο δελ ήηαλ κόλν ε θαηάξξεπζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ειιεληζηηθνύ βαζηιείνπ (ησλ Πηνιεκαίσλ ηεο Αηγύπηνπ), αιιά θαη ε αξρή ηεο 

Ρσκατθήο πεξηόδνπ, κε ηελ κνλνθξαηνξία ηνπ ληθεηή Οθηαβηαλνύ Απγνύζηνπ. Έπεηηα 

αλαρώξεζε γηα ην Νεθξνκαληείν, πνπ θαηά ηελ αξραηόηεηα απνηεινύζε κηθξό λεζί ηεο 

απνμεξακέλεο ιίκλεο Αρεξνπζίαο. Οη αξραίνη ηνπνζεηνύζαλ ζην ζεκείν απηό ηηο πύιεο ηνπ 

Άδε, κηθξή ζηάζε θαη ζπλερίδνπκε γηα ηνλ πνηακό Αρέξνληα, γλσζηόο θαη σο 

Μαπξνπόηακνο θαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο πνηακνύο ηεο Ηπείξνπ. Καηά ηελ 

αξραηόηεηα ήηαλ ην πέξαζκα από ηε γε ζην θάησ θόζκν! Επόκελε ζηάζε ζηα Γηάλλελα 

όπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα βόιηα θαη θαγεηό (εμ ηδίσλ) ζην ηζηνξηθό θέληξν ησλ 

Θσαλλίλσλ. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε καο.  

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορά με λεωφορεία του γραφείου 

 Συνοδόσ γραφείου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

 3 διανυκτερεφςεισ 

 3 πρωινά  

 ΦΠΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Είςοδοι ςε μουςεία 
Ο,τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο ι εξ ιδίων 

 

Σιμή ςυμμετοχήσ : 179€ 

 Moνόκλινο: Επιβάρυνςη 60€ 

Παιδιά εωσ 4 ετών: Δωρεάν 

Παιδιά εωσ 7 ετών: 130€ 

   Ώρεσ αναχώρηςησ: 

 07:00 από το Γιπεδο του ΠΑΟΚ, κφρα 1 ςτθν Κλεάνκουσ 
 07:15 από το άγαλμα του Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθν Αριςτοτζλουσ 
 07:30 από τον Εφοςμο, Μεγ. Αλεξάνδρου 130 

 

 


