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12-13/11 Μέτσοβο – Ιωάννινα
Από: 70,00€

1η Ημέρα: Πάτρα – Μέτσοβο – Ιωάννινα

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. από το γραφείο μας στην Πάτρα, Γούναρη 189, στάση έξω από τα Ιωάννινα για καφέ

και κατόπιν φτάνουμε στο γραφικό Μέτσοβο. Πίνδος, παράδοση, φύση, υψόμετρο, φυσικές ομορφιές, σπάνια

χλωρίδα και πανίδα… Το Μέτσοβο σας τα εγγυάται όλα αυτά.

Η ομορφιά που μας προσφέρει με την παραδοσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει: πλακόστρωτα δρομάκια,

παραδοσιακές βρύσες, σπίτια από πέτρα και πάνω απ’ όλα χαρακτήρας που μένει αναλλοίωτος και δεν

προσαρμόζεται στα τουριστικά «πρέπει», διατηρώντας έτσι όλο του το μεγαλείο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και οι… ενδυματολογικές επιλογές κάποιων μεγαλύτερων κατοίκων του, οι

οποίοι φορούν τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και μιλούν τη βλάχικη.

Τριγυρίζοντας στα ομορφότερά του σημεία θα επισημάνουμε το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου για να

θαυμάσετε υφαντά και κεντήματα, εικόνες, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, παραδοσιακά ξυλόγλυπτα

έπιπλα, χρυσοκέντητες φορεσιές, όπλα, νομίσματα, αγροτικά σκεύη και άλλα εκθέματα.

Την Πινακοθήκη Αβέρωφ θα δείτε μια μεγάλη και εντυπωσιακή συλλογή από πίνακες Ελλήνων ζωγράφων του

19ου και 20ού αιώνα, όπως επίσης και μια αξιόλογη συλλογή γλυπτών και χαρακτικών.

Επίσης στο κέντρο του οικισμού θα επισκεφτούμε την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Ενώ θα απολαύσουμε το Μέτσοβο όπου θα γευματίσουμε, θα συνεχίσουμε το δρόμο από την Εγνατία οδό για τα

Ιωάννινα όπου θα ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με τα

Ιωάννινα.



2η Ημέρα: Ιωάννινα – Νησάκι Κυράς Φροσύνης Λίμνη Παμβώτιδα

Μετά το πρωινό αναχώρηση για το κέντρο των Ιωαννίνων για επίσκεψη στη μαγευτική λίμνη (Παμβώτιδα) με το

γραφικό νησάκι.

Ελεύθερος χρόνος έως το μεσημέρι όπου μπορεί ο καθένας να διαχειριστεί το χρόνο του όπως θέλει.

Το νησί βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης, πολύ κοντά στον οικισμό Αμφιθέα. Έχει έκταση 200

στρέμματα και μέγιστο υψόμετρο 520 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή 59 μέτρα πάνω από την

επιφάνεια της λίμνης.

Το μέγιστο μήκος του είναι 800 μέτρα και το πλάτος του 500 μέτρα. Η δυτική του πλευρά είναι βαλτώδης, ενώ το

υπόλοιπο τμήμα του είναι βραχώδες και δασωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο οικισμός δημιουργήθηκε τον

17ο αιώνα.

Την εποχή του Αλή Πασά, το νησί παρήκμασε λόγω της μεγάλης φορολογίας που επιβλήθηκε. Την περίοδο αυτή,

τα μοναστήρια σχεδόν εγκαταλείφθηκαν. Το 1820, ο Αλή ήρθε σε ρήξη με τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ με

αποτέλεσμα να σταλεί εναντίον του ο Χουρσίτ Μεχμέτ Πασάς που πολιόρκησε τα Ιωάννινα. Ο Αλή είχε

τοποθετήσει στο νησί φρουρά χιλίων Αλβανών, οπότε το νησί βομβαρδίστηκε από τον Χουρσίτ και υπέστη

μεγάλες καταστροφές.

Τον Ιανουάριο του 1822, ο Αλή, έχοντας πλέον ηττηθεί, κατέφυγε στο νησί, στο μοναστήρι του Αγίου

Παντελεήμονα, στα κελιά του οποίου δολοφονήθηκε. Αναχώρηση για την Πάτρα με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται

Πολυτελές Λεωφορείο Δωρεάν wifi on board Κλιματισμός

Έμπειρος συνοδός εκδρομής Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης



1 Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα

1 Πρωινό

Σημ: Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί

απαραίτητο.


