
Ιωάννινα – Κόνιτσα – Οικία Αγίου Παϊσίου

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 80,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189 07:00 π.μ.   __/__/__

1η μέρα: Ιωάννινα - Μέτσοβο

Αναχώρηση από το γραφείο μας στην Πάτρα στις 07:00 και διαμέσου Ιονίας οδού και με μια 
ενδιάμεση στάση έξω από τα Ιωάννινα για καφέ θα φτάσουμε στο γραφικό Μέτσοβο. Χτισμένο 
ανάμεσα στα βουνά της Πίνδου, το Μέτσοβο αποτελεί έναν παραδοσιακό βλάχικο οικισμό που 
έχει κρατήσει τις τοπικές του παραδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιοι μεγαλύτεροι 
κάτοικοι  οι οποίοι φορούν ακόμα τις παραδοσιακές ενδυμασίες και μιλούν τη βλάχικη 
διάλεκτο. Φτάνοντας στην πλατεία του Μετσόβου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
επισκεφτούμε προαιρετικά το οινοποιείο Αβέρωφ, το λαογραφικό μουσείο Τοσίτσα και την 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την πλατεία με τις αρκούδες. Επίσης θα υπάρξει 
ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια άφιξη στα Ιωάννινα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κόνιτσα, επίσκεψη στο σπίτι του Άγιου Παΐσιου

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για Κόνιτσα, επίσκεψη στο σπίτι του Άγιου Παΐσιου, Ένα 
πετρόχτιστο σπίτι στην Άνω Κόνιτσα, είναι το πατρικό του Αγίου Παϊσίου (οικία Εζνεπίδη), 
εκεί όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μαζί με τους γονείς του και τα 8 αδέρφια 
του. Σε αυτό το σπίτι, πήγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήταν 2 ετών. Όπως είναι γνωστό ο Άγιος 
Παΐσιος o Αγιορείτης, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της 
Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία, τον Ιούλιο του 1924. Ήταν μόλις 40 ημερών όταν έφτασε η 
διαταγή να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών και τότε ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, ο οποίος 
ήταν ιερέας του χωριού ζήτησε να βαφτίσουν όλα τα μωρά, γιατί δεν ήξεραν αν θα επιζήσουν 
στο μεγάλο ταξίδι που θα έκαναν. Παραμονή και γεύμα και με ενδιάμεση επιστρέφουμε στην 
πόλη μας.

Περιλαμβάνονται

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr

Διαμονή  σε  ξενοδοχείο Β’ κατηγορία
Πρωινό
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής.

https://papakonstantinou-travel.gr/product/ioannina-konitsa-paisios/?preview_id=7854&preview_nonce=fe334af642&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/product/ioannina-konitsa-paisios/?preview_id=7854&preview_nonce=fe334af642&preview=true


Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.
Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.


