7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΧΡΙΔΑ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ – ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ – ΦΙΕΡ –ΑΥΛΩΝΑ –ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
– ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ –ΜΕΤΣΟΒΟ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

η

1 µέρα Δευτέρα 22/08/16: ΧΙΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΧΡΙΔΑ (300 χλµ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο “Όµηρος” και αναχώρηση στις 11:20. Άφιξη στο αεροδρόµιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.
Συνάντηση µε τον ξεναγό, τακτοποίηση στο λεωφορείο & αναχώρηση για το τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα, µε ενδιάµεση
στάση για γεύµα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ή στην Βέροιας. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και είσοδος στα Σκόπια.
Αφού διασχίσουµε την πόλη Bitola, την αρχαία Βυζαντινή Ηράκλεια, άφιξη στην Οχρίδα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Το βράδυ δείπνο ελεύθερα & διανυκτέρευση.
η

2 µέρα Τρίτη 23/08/16: ΟΧΡΙΔΑ – ΘΕΡΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ (15 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για να ανακαλύψουµε την Οχρίδα, που βρίσκεται σε ένα τοπίο µοναδικής φυσικής οµορφιάς, στις όχθες
της οµώνυµης λίµνης. Θα περιηγηθούµε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δροµάκια, θα δούµε τα παλιά, διατηρητέα αρχοντικά,
τους βυζαντινούς ναούς της Αγίας Σοφίας & του Αγίου Κλήµεντα, ενώ θα έχουµε και ελεύθερο χρόνο στην αγορά, µε τα
µικροµάγαζα µε τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραµικής. Γεύµα & επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα θα επισκεφτούµε το
γειτονικό θέρετρο της Στρούγκας. Δείπνο στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.
η

3 µέρα Τετάρτη 24/08/16: ΟΧΡΙΔΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ – ΦΙΕΡ (220 χλµ)
ου
Πρόγευµα και αναχώρηση από την παραλίµνια διαδροµή για το βυζαντινό µοναστήρι του Όσιου Ναούµ, του 10 αι., στη νότια
πλευρά της λίµνης, µε τις εξαιρετικές τοιχογραφίες. Μετάβαση στα αλβανικά σύνορα και είσοδος στην Βόρεια Ήπειρο. Αρχικά
θα επισκεφτούµε το Πόγραδετς, το οποίο είναι κτισµένο στις όχθες της λίµνης Οχρίδας, αλλά στην αλβανική πλευρά. Στην
συνέχεια περνάµε από την πόλη Λιµπραζντ και κατόπιν διασχίζοντας µια όµορφη διαδροµή δίπλα στον πόταµο Γενούση
(Shkumbin) θα σταµατήσουµε στο Ελµπασάν, όπου στο κέντρο της πόλης θα δούµε τα τείχη, τα φρούρια όπως και την παλιά
πόλη. Στην συνεχεία άφιξη στο Φιέρ (Ber;atio/Αντιπάτρεια) & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Δείπνο & διανυκτέρευση.
η

4 µέρα Πέµπτη 25/08/16: (250 χλµ)
ΦΙΕΡ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΥΛΩΝΑ – ΤΕΠΕΛΕΝΙ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ – ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μετά το πρωινό, µετάβαση σε κοντινή απόσταση από το Φιέρ, στην περιοχή Κολικόντασι (Kolkondas) της Μεγάλης
Μουζακιάς, δίπλα στον Άψο ποταµό. Εκεί θα επισκεφτούµε το µοναστήρι µε τον Τάφο του εθνοµάρτυρα Άγιου Κοσµά του
Αιτωλού, η µνήµη και το κήρυγµα του οποίου παραµένουν άσβεστα στις καρδιές των Βορειοηπειρωτών, καθώς και οι προφητείες
του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τον άγιο ευλαβούνται εξίσου και οι Αλβανοί που τον τιµούν ιδιαιτέρως καθώς πολλά
θαύµατα και προρρήσεις του απευθύνονταν και σε µουσουλµάνους. Κατόπιν θα επισκεφτούµε τον Αρχαιολογικό Χώρο της
Απολλωνίας, καθώς και το διπλανό Μοναστήρι της “Παναγίας της Απολλωνίας”. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στον Αυλώνα, το
δεύτερο λιµάνι της χώρας, µια παραθαλάσσια πόλη, µε 100.000 περίπου κατοίκους. Θεωρείται ιστορικής σηµασίας πόλη, διότι
εκεί έγινε το 1912 η Συνέλευση που διακήρυξε την ανεξαρτησία της Αλβανίας και υπήρξε η έδρα της πρώτης Εθνικής
Κυβέρνησης υπό τον Ismail Qemali. Συνεχίζουµε για το Τεπελένι, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε το άγαλµα του Αλί
Πασά και το κάστρο του. Το Τεπελένι είναι κοντά στην “Κλεισούρα”, το “731” και τα “Τρία Αυγά”, όπου έγιναν οι φονικότερες
ίσως µάχες του ηρωικού έπους του 1940. Υπολογίζεται ότι στα βουνά αυτά έχουν πέσει περίπου 2000 στρατιώτες και αξιωµατικοί
του ελληνικού στρατού. Κατόπιν µετάβαση στο Αργυρόκαστρο, πόλη – προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού της
Αλβανίας & έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Αυτόνοµης Βορείου Ηπείρου (1914). Από το κάστρο θα γνωρίσουµε την
ιστορία της πέτρινης πόλης. Το ιστορικό κέντρο του Αργυροκάστρου αποτελεί από το 2005 Μνηµείο Παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και µαζί µε τα αναρίθµητα σπίτια από πέτρα, συνθέτουν ένα πλούσιο "ψηφιδωτό", που µαρτυρεί την
πλούσια κληρονοµιά που άφησαν πίσω τους όσοι κατοίκησαν την περιοχή, στο πέρασµα των αιώνων. "Κρεµασµένη" από έναν
βράχο, στις πλαγιές της Κοιλάδας του Δρίνου, η µοναδική αρχιτεκτονική του Αργυροκάστρου "δένει" αρµονικά µε τον
περιβάλλοντα χώρο, καθώς τα παραδοσιακά σπίτια του είναι φτιαγµένα από πέτρα, σαν να πρόκειται για φυσική συνέχεια του
τοπίου. Συνεχίζουµε για το κεφαλοχώρι της Δερόπολης τη Δερβιτσάνη, όπου θα επισκεφτούµε την εκκλησία της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου. Μεσηµεριανό φαγητό στην περιοχή της Δερόπολης. Σε µικρή απόσταση από τα σύνορα φτάνουµε στο χωριό
Βουλιαράτες, όπου βρίσκεται το Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων του 1940 – 41, το οποίο και θα
επισκεφθούµε. Άφιξη στα Ελληνοαλβανικά σύνορα της Κακαβιάς. Τελωνειακός έλεγχος – διατυπώσεις και είσοδος στην
Ελλάδα. Μετάβαση στην όµορφη πόλη των Ιωαννίνων. Άφιξη στο ξενοδοχείο & τακτοποίηση. Δείπνο & Διανυκτέρευση.
5η µέρα Παρασκευή 26/08/16: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (40 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίφηµα Ζαγοροχώρια. Θα µεταβούµε στο Δυτικό Ζαγόρι που περιλαµβάνει τα υπέροχα και
ξακουστά χωριά της κοιλάδας του Βοϊδοµάτη και θα επισκεφτούµε το Μονοδένδρι, φηµισµένο για την απίστευτη φυσική
οµορφιά του και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική του. Από εκεί θα δούµε τον ποταµό Βοϊδοµάτη και τη µοναδική θέα προς τη
χαράδρα του Βίκου. Κατόπιν µετάβαση στο κέντρο των Ιωαννίνων, όπου θα έχουµε την πρώτη επίσηµη γνωριµία µε την πόλη
των θρύλων και των παραδόσεων. Σε κάθε σοκάκι και πλατεία, σε κάθε σηµείο της πόλης αντηχεί η σπουδαία παράδοσή της. Θα
δούµε το κάστρο των Ιωαννίνων κτίσµα του 528µ.Χ., και µε βαρκάδα στη λίµνη της Παµβώτιδας θα µεταβούµε στο νησί της

Κυρά-Φροσύνης & στο σπίτι του Αλή Πασά. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα βόλτα
στην παραλία & ελεύθεροι για καφέ & δείπνο.
η

6 µέρα Σάββατο 27/08/16: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (300 χλµ)
Πρωινό, check out & αναχώρηση για το ιστορικό Μέτσοβο, όπου θα επισκεφτούµε το µουσείο - πινακοθήκη Ευ. Αβέρωφ Τοσίτσα. Είναι έργο του Ιδρύµατος Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα και λειτουργεί σαν µουσείο νεοελληνικής τέχνης µε 250 έργα
που τα περισσότερα είναι από την προσωπική συλλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ. Το µουσείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του
Μετσόβου, σε τριώροφο κτίριο µε θαυµάσια διαρρύθµιση πέντε κύριων εκθεσιακών χώρων. Εκτίθενται κυρίως πίνακες
ου
ου
φηµισµένων ζωγράφων του 19 και 20 αιώνα (Γύζη, Λύτρα, Μαλέα, Χατζηκυριάκου - Γκίκα, Τσαρούχη, Φασιανού, Παρθένη,
Μόραλη και άλλων σύγχρονων δηµιουργών). Από τα σπουδαιότερα εκθέµατα είναι “Η ανατίναξη της Τουρκικής ναυαρχίδας από
τον Κανάρη” του Νικηφόρου Λύτρα. Κατόπιν, από την Εγνατία Οδό, µετάβαση στην πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τις
περίφηµες Αιγές, τη σηµερινή Βεργίνα. Εκεί θα ξεναγηθούµε σε ένα από τα καλύτερα µουσεία της Ευρώπης, στο µεγάλο Τύµβο
µε τους Βασιλικούς Τάφους, µε τα πλούσια χρυσά & ασηµένια κτερίσµατα, όπου θα δούµε µεταξύ άλλων και το µεγαλοπρεπή
µακεδονικό τάφο του Βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και την ολόχρυση
λάρνακα µε το δεκαεξάκτινο αστέρι στο κάλυµµά της. Ελεύθερος χρόνος για γεύµα & άφιξη στην Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ νυχτερινή ξενάγηση & Θεσσαλονίκη by night…!

η

7 µέρα Κυριακή 28/08/16: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (City-tour) – ΧΙΟΣ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, προαιρετικός εκκλησιασµός στο Ναό του Αγίου Δηµητρίου, πολιούχου της πόλης. Στη συνέχεια
περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκη, τη “Νύφη του Θερµαϊκού”, όπου θα δούµε τα βυζαντινά κάστρα, την Αψίδα του
Γαλερίου, την περίφηµη Καµάρα, την Ροτόντα, την Αγία Σοφία και την πλατεία Αριστοτέλους, ενώ θα καταλήξουµε στον Λευκό
Πύργο και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου και ο έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πιθανή επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Τέλος µετάβαση στην Ακρόπολη, όπου και τα κάστρα και ο Πύργος της Αλύσεως, απ’ όπου η
πανοραµική θέα της πόλης είναι εκπληκτική! Ελεύθερος χρόνος για γεύµα & αφού επισκεφθούµε το Πανόραµα, που φηµίζεται
για τα περίφηµα Τρίγωνα Πανοράµατος, µετάβαση στο αεροδρόµιο για απευθείας πτήση προς την Χίο, στις 15:15.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο σε δίκλινο:470 €
Παιδικό 4-12 ετών:330 €
Επιβάρυνση µονόκλινου: 105 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Αεροπορικά εισιτήρια Χίος – Θεσσαλονίκη – Χίος
• Μεταφορές µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο
• 2 Διανυκτερεύσεις στην Οχρίδα στο ξενοδοχείο INEX GORICA 5* µε ηµιδιατροφή
• 1 Διανυκτέρευση στο Φιέρ στο ξενοδοχείο FIERΙ 4* µε ηµιδιατροφή
• 2 Διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE 5* µε ηµιδιατροφή
• 1 Διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο IMPERIAL PALACE 4*
• Συνοδός / ξεναγός, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής
• Υπηρεσίες τοπικού ελληνόφωνου ξεναγού στα Σκόπια & στην Αλβανία
• Εκδροµές – περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
• Φόροι
•
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Εισιτήρια εισόδου σε µουσεία & Αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα και γενικά ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Ροή του προγράµµατος µπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των εκδροµέων, χωρίς να παραληφθεί καµία παροχή.

