
Βάλια Κάλντα -Σαμαρίνα

Στην Αλπική Πρωτεύουσα Της Πίνδου
Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 140,00€

Ημερομηνία: 29/4 – 1/5  Ώρα: 07:30 π.μ.

Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189

Το σπίτι της Καφέ Αρκούδας: 

Ανήκει στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου και βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της 
οροσειράς της Πίνδου, μεταξύ των νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων. Ο δρυμός περιλαμβάνει την 

κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του Αρκουδορέματος καθώς και τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι. 
Στα Βλάχικα σημαίνει & ζεστή κοιλάδα & αν και καλύπτεται από χιόνι 7 μήνες το χρόνο. Είναι 
προικισμένη με μια εντυπωσιακή φύση. Με τα πυκνά δάση οξιάς και της χαρακτηριστικής μαύρης 

πεύκης, τους απότομους γκρεμούς και τους ορμητικούς χείμαρρους της, η περιοχή αυτή 
επιφυλάσσει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες της. Ένας αξιοσημείωτος βιότοπος για πλήθος 

φυτών, πουλιών και ζώων και ένα από τα τελευταία καταφύγια της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα.

1η ημέρα : Πάτρα-Γεφύρι Ζιάκα -Μονή Παναγίας Σπηλαίου - Σαμαρίνα

Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεση στάση έξω από την πόλη των Ιωαννίνων, φτάνουμε 

στο γεφύρι του Ζιάκα. Μαγευτικά τοπία, υπέροχες και ανεξερεύνητες διαδρομές, είναι το θέαμα 
που θα απολαύσουμε. Φτάνοντας στο γεφύρι Ζιάκα και από εκεί στην περιοχή του Σπηλαίου θα 

επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγιάς. Θα παραμείνουμε στη περιοχή για φαγητό. Αργά το 
μεσημέρι θα κατευθυνθούμε στην ιστορική Σαμαρίνα. Λέγεται ότι είναι το μεγαλύτερο βλαχοχώρι 
σε υψόμετρο 1.450 μ. στις πλαγιές του Σμόλικα και ίσως των Βαλκανίων. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πλατεία του αλπικού χωριού με τον μεγάλο πλάτανο. 
Σημαντικό μνημείο στο χωριό είναι ο ναός της Παναγίας, για τους κατοίκους ονομάζεται Μεγάλη 

Παναγιά. Έχει κοινό προαύλιο χώρο με το πέτρινο σχολείο του χωριού, που λειτουργούσε στο 
παρελθόν.  Διανυκτέρευση.

2η ημέρα : Περιβόλι-Βάλια Κάλντα- Βοβούσα

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το χωριό Περιβόλι, από όπου είναι η καταγωγή του Ρήγα 
Φεραίου, και θεωρείται από τα βλαχοχώρια της Πίνδου. Από εκεί θα επιβιβαστούμε στα τζιπ για 

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

info@papakonstantinou-travel.gr

https://papakonstantinou-travel.gr/product/29-4-1-5-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%cf%83/?preview_id=8752&preview_nonce=c2d40df993&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/product/29-4-1-5-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%cf%83/?preview_id=8752&preview_nonce=c2d40df993&preview=true


εξόρμησή μας στην Βάλια Κάλντα (ζεστή κοιλάδα) δηλαδή μέσα στον εθνικό δρυμό της Πίνδου. Από 
τον οικοξεναγό μας θα ενημερωθούμε για την χλωρίδα και πανίδα του δρυμού, ιστορικά 

γεωγραφικά στοιχεία, ανάμεσα στα ρόμπολα, στα πυξάρια, και στα άλλα είδη της σπάνιας 
χλωρίδας. Στο τέλος της περιήγησης, δίπλα στα τρεχούμενα νερά του Αρκουδορέματος, θα μας 

περιμένει ένα ελαφρύ πικ νικ, (μέσα στο δάσος) με την φροντίδα των συνεργατών μας. Όσοι δεν 
επιθυμούν να ζήσουν τη περιπέτεια με τα τζιπ προαιρετικός σταθμός μας η Βοβούσα, στη σκιά της 
αλπικής Βόρειας Πίνδου, ένα μέρος βγαλμένο από παραμύθι. Μέσα από το χωριό περνάει ο Αώος 

ποταμός και είναι η βοή των νερών, αυτό που έδωσε στο χωριό την ονομασία του  (Βοϊούσα & 
Βοβούσα). Το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα : Γρεβενά - Ιωάννινα - Πάτρα

Μετά το πρωινό και αφήνοντας την ιστορική Πίνδο, κατευθυνόμαστε προς Γρεβενά. Στην βόρεια 
πλευρά της πόλης, βρίσκεται το χωριό Μηλιά, εκεί φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι 

μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο. Σύντομη στάση στην πόλη των Γρεβενών, για καφέ και 
ψώνια αφού διαθέτει υπέροχα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επιστρέφουμε μέσω Ιωαννίνων, όπου 
μένουμε για φαγητό. Άφιξη στην Πάτρα το βράδυ.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο La Noi στη Σαμαρίνα
2 Πρωινά
Πολυτελές Λεωφορείο

Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός

TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Φόρος διανυκτέρευσης

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.
Τα τζιπ για την Βάλια Κάλντα, (40 ευρώ ανά άτομο).

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.
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