
 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΣΤΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ TZOΥΜΕΡΚΑ  
(ΣΥΡΡΑΚΟ – ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ – ΚΑΛΛΑΡΥΤΕΣ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ)  

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι** 
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : KYΡΙΑΚΗ , 23/05/2021. 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί στην Ακαδηµία και αναχώρηση στις 09:00 για το 
επιβλητικό Συρράκο. Εκεί θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για να περπατήσουµε µέσα από λιθόστρωτα 
γκαλντερίµια,  να δούµε τα πέτρινα σπίτια µε την καταπληκτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και 
να απολαύσουµε τον καφέ µας σε ένα από τα παραδοσιακά καφέ την περιοχής . Επίσης για όποιον 
επιθυµεί µπορεί να επισκεφθεί το λαογραφικό µουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη . 
Συνεχίζουµε για να επισκεφθούµε ένα από τα πιο εντυπωσιακά µοναστήρια της Ηπείρου , την Ιερά 
Μονή Κηπίνας .  Σκαρφαλωµένη στο βουνό, χτισµένη στο κοίλωµα ενός κατακόρυφου και απότοµου 
βράχου, ο οποίος έχει λαξευτεί µε τέχνη ώστε να σχηµατίζει ένα τέλειο θόλο, προκαλεί δέος και 
θαυµασµό. Το µοναστήρι χτίστηκε περί το 1212 µ.Χ. και είναι αφιερωµένο στην Κοίµηση της 
Θεοτόκου. Από εκεί  συνεχίζουµε για τους Καλαρρύτες , ένα  χωριό απερίγραπτης οµορφιάς για να 
επισκεφθούµε το λαογραφικό µουσείο  το οποίο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην κεντρική πλατεία 
του οικισµού των Καλαρρυτών και τον ναό του Αγίου Νικολάου . Συνεχίζουµε για την Πράµαντα όπου 
θα επισκεφθούµε το σπήλαιο ¨Ανεµότρυπα» .Μοναδικά σµιλευµένοι χρωµατιστοί σταλαγµίτες και 
τρεις λιµνούλες σε αποχρώσεις του γκρι, του ορείχαλκου και του άσπρου, που έχουν σχηµατιστεί µε 
την πάροδο των χρόνων, συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον φανταστικών προσώπων και 
αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει χρόνος ελεύθερος για φαγητό σε 
µία από τις παραδοσιακές ταβέρνες απολαµβάνοντας τις τοπικές νοστιµιές της περιοχής . Επιβίβαση 
στο πούλµαν και  µε ενδιάµεση στάση στην γέφυρα της Πλάκας για καφέ παίρνουµε  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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