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**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι** 
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ , 28/10/2020. 
          Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στην Ακαδηµία και αναχώρηση στις 08:30 για το τόπο των 
θρύλων και των παραδόσεων. Τα Ζαγοροχώρια διάσπαρτα στους πρόποδες της Πίνδου, έχουν 
προσωπικότητα, πλούσια ιστορία, πολιτισµό, ιδιαίτερα καλοδιατηρηµένη αρχιτεκτονική και µοναδικό φυσικό 
τοπίο . Πρώτη µας στάση η Αρίστη , ένα από τα µεγαλύτερα χωριά του Ζαγορίου η οποία είναι χτισµένη σε 
υψόµετρο 650 µέτρων. Η θέα προς και από την Αρίστη είναι εξαιρετική. Καθώς πλησιάζουµε θα έχουµε την 
ευκαιρία να δούµε το χωριό από ψηλά ενώ όσο περισσότερο φτάνουµε προς τον οικισµό θα απολαύσουµε 
την θέα των πέτρινων σπιτιών που είναι χτισµένα µέσα σε δασωµένες  πλαγιές .Παραµονή για τον πρωινό 
µας καφέ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Επόµενη στάση η γέφυρα της Αρίστης για να βγάλουµε 
φωτογραφίες δίπλα στις όχθες του ποταµού . Ο Βοϊδοµάτης είναι ένας µικρός παραπόταµος του Αώου µε 
µήκος περίπου 15 χιλιοµέτρων και είναι το ποτάµι µε τα καθαρότερα νερά στην Ελλάδα . Συνεχίζουµε την 
διαδροµή µας για να επισκεφθούµε ένα από τα πιο γραφικά και ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου , το 
Πάπιγκο . Είναι κτισµένο στα 980µ υψόµετρο στους πρόποδες της Αστράκας και αποτελείται από δύο 
χωριά το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο . Η απόσταση που τα χωρίζει είναι γύρω στα 4 χιλιόµετρα .  
Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην πλατεία , να δείτε τις εκκλησίες , τα  αρχοντικά και να 
κάνετε βόλτα στα πλακόστρωτα καλντερίµια όπου θα δείτε από κοντά την παραδοσιακή ζαγορίσια 
αρχιτεκτονική. Παραµονή για φαγητό . Στην συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο πούλµαν και θα αναχωρήσουµε 
για τα Άνω Πεδινά όπου θα έχουµε σχετική παραµονή για να απολαύουµε τον καφέ µας . Από εκεί  θα 
πάρουµε το δρόµο της επιστροφής για την πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την 
υπέροχη εκδροµή µας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 15  ευρώ  κατά / άτοµο. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά µε πολυτελές , ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας , µε την πολυετή 
 εµπειρία του οδηγού µας. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆ 339/11-9-96) , σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
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