
 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ  ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  
(ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ  –  ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΔΙΛΟΦΟ) 

 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 03/10/2021. 
          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. Δίπλα 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 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 το Δίλοφο 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  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
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.Δ 339/11-9-96) , σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
 
 
 



 
 
 
 
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά την διαδρομή . 
 

 
Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 

 
Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 

 
 

 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
διέπονται από το κράτος. 

 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον 

συνωστισμό. 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από 

την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου.  Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ 
κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας 
ασφαλείς απολαμβάνοντας το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 
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