
 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΗΛΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟ 

   
 

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και τηρoύμε 
αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ,   23/01/2022  &  30/01/2022. 

  Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία και αναχώρηση στις 09:00 για το 
χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου το οποίο βρίσκεται στην όμορφη ράχη της Πίνδου, χτισμένο σε 
υψόμετρο 1.060μ, απέναντι από το Μέτσοβο με ξεχωριστή θέα και φυσική ομορφιά. Η ονομασία 
Ανήλιο προέρχεται από τη μετάφραση της Βλάχικης ονομασίας του χωριού, “Kiare” που σημαίνει 
το «ανήλιαγο μέρος». Εκεί, θα έχετε την δυνατότητα να διασκεδάσετε σε όποια ηλικία και αν είστε 
και ανεξαρτήτως αν το ski είναι ένα από τα αγαπημένα σας σπορ ή όχι. Θα χαλαρώσετε 
απολαμβάνοντας τον καφέ ή το τσάι σας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το όμορφο Μέτσοβο. Το 
Μέτσοβο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου, ανάμεσα σε οξιές και έλατα πάνω 
από τον ποταμό Μετσοβίτικο στα 1.200 μέτρα. Θα περπατήσετε στα καλντερίμια του πιο γνωστού 
χωριού των Βλάχων και θα ψωνίσετε παραδοσιακά αγνά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
στους πλακόστρωτους δρόμους θαυμάζοντας τα σπουδαία αρχοντικά και τα πετρόχτιστα σπίτια 
και για φαγητό σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν και 
στις 17:00 θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και 
αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 10 ΕΥΡΩ / ΚΑΤΑ  ΑΤΟΜΟ 
 
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.  
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης. 
 
 

    **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. 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. 

 
 
 
 
 
 

 

       Pamvotis Travel ΙΚΕ- Γραφείο Γενικού Τουρισμού         
Ν. Ζέρβα 7-9,   45332   Ιωάννινα   

Τηλ.: 26510-34774 Fax: 26510-37779    
www.pamvotistravel.gr      pamvoioa@otenet.gr 


