ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
(ΜΟΝΟ∆ΕΝΤΡΙ – ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ)

**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ, 22/05/2021.
Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στην Ακαδηµία και αναχώρηση στις 09:00 για το τόπο των
θρύλων και των παραδόσεων και συγκεκριµένα για το Κεντρικό Ζαγόρι . Τα Ζαγοροχώρια διάσπαρτα
στους πρόποδες της Πίνδου, έχουν προσωπικότητα, πλούσια ιστορία, πολιτισµό, ιδιαίτερα
καλοδιατηρηµένη αρχιτεκτονική και µοναδικό φυσικό τοπίο . Πρώτη µας στάση το Μονοδέντρι , ένα από
τα πιο δηµοφιλή χωριά της περιοχής . Εκεί θα επισκεφθούµε την Μονή της Αγίας Παρασκευής η οποία
είναι κτισµένη σε πλάτωµα το οποίο ανοίγεται επάνω από το φαράγγι του Βίκου. Η Μονή βρίσκεται
κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεµού και η θέα από εκεί είναι µαγευτική . Στη συνέχεια στο δρόµο µας
θα συναντήσουµε ένα από τα πιο γνωστά γεφύρια του Ζαγορίου , το γεφύρι του Κόκκορη . Πρόκειται για
ένα εντυπωσιακό µονότοξο γεφύρι το οποίο έχει µήκος 24 περίπου µέτρα και ύψος 13 µέτρα. ∆ίπλα στο
γεφύρι ορθώνεται ένας επιβλητικός κατακόρυφος βράχος ενώ από κάτω του ρέει το ποτάµι µε τα
κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά του. Σχετική παραµονή για φωτογραφίες . Επόµενη στάση µας το το
στολίδι της Τύµφης , το Τσεπέλοβο . Χτισµένο στην κορυφή Καζάρµα, σε υψόµετρο που ξεπερνάει τα
1000 µ., του όρου Τύµφη, στέκεται αρχοντικά το Τσεπέλοβο. Με τη χλωρίδα να οργιάζει στο γύρω
φόντο, δείχνει σαν να έχει ενσωµατωθεί ανάγλυφα πάνω στον ίδιο το βράχο, να αποτελεί πλέον
προέκταση, κοµµάτι του ίδιου του βουνού. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό οικισµό που η πέτρα παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο όπου κοιτάξει κανείς. Από τον αιωνόβιο πλάτανο που βρίσκεται στην πλατεία του
χωριού ξεκινάει ένα οδοιπορικό στα λιθόστρωτα σοκάκια του . Παραµονή για βόλτα στο χωριό και για
φαγητό . Στην συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο πούλµαν και θα αναχωρήσουµε για τους Ασπραγγέλους
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 : 10 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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