OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6936391132
ΜΗΤΕ 0726Ε60000044201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΜ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 28/11 - 29/11
ΑΡΤΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
Τιμή Συμμετοχής κατά άτομο: 70€ με ημιδιατροφή

1 ημέρα ΒΟΛΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ - ΑΡΤΑ:
Συγκέντρωση στις 06:00 για αναχώρηση με προορισμό το Άρτα, κάνοντας τις
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Διασχίζοντας τον Νομό Ιωαννίνων και Πρεβέζης και συναντώντας στην
πορεία μας την ξεναγό μας, θα καταλήξουμε στο βόρειο άκρο της κοιλάδας
του Λούρου, κοντά στο χωριό Αγ. Γεώργιος, βόρεια της Φιλιππιάδας όπου
δεσπόζει το Ρωμαϊκό υδραγωγείο της αρχαίας Νικόπολης. Το υδραγωγείο
κατασκευάστηκε λίγο μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό
στα τέλη του 1ου αιώνα Π.Χ. Το υδραγωγείο μετέφερε νερό από το χωριό Άγιος
Γεώργιος, όπου το ποτάμι είχε μεγάλη ροή, μέχρι το Νύμφαιον της
Νικόπολης, όπως ονομαζόταν η κεντρική δεξαμενή της πόλης.
Συνεχίζουμε για την Άρτα και το πιο ξακουστό γεφύρι της Ελλάδας, το Γεφύρι
της Άρτας. Η φήμη του βασίζεται στον θρύλο για την «θυσία της γυναίκας του
πρωτομάστορα» που η λαϊκή μούσα τον έκανε τραγούδι. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό εξ ιδίαν στα ταβερνάκια της περιοχής. Κατόπιν θα μεταβούμε στο
ξενοδοχείο για παραλαβή δωματίων και τακτοποίηση.
Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση της ιστορικής Άρτας.
Ξεκινώντας από το Κάστρο, δείγμα σημαντικής Μεσαιωνικής Ιστορίας και τον
Πύργο Ρολογιού που βρίσκεται δίπλα στο Κάστρο, θα συνεχίσουμε με την
Βυζαντινή εκκλησία της Παρηγορητίσσας και θα προχωρήσουμε κατά μήκος
της παλιάς πόλης καταλήγοντας στον Πολιούχο της Άρτας, Άγιο Δημήτριο.
Κατόπιν θα μεταβούμε σε εστιατόριο για το βραδινό μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2 ημέρα ΑΡΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ- ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε από την Άρτα, με προορισμό την Παναγία

Βλαχερνών. Ο ιερός ναός της Παναγίας βρίσκεται στο χωριό Βλαχέρνα,
απέναντι από την Άρτα. Πήρε το όνομά της από την ξακουστή Παναγία των
Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα είναι ενοριακός.

Επόμενη στάση μας, το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας στα Τζουμέρκα. Το
μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα, που το διασχίζει ποτάμι σε ολόκληρο το
μήκος του είναι το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας με ιστορία 15 εκκατομυρίων
ετών.
Αναχωρούμε για το Κεφαλοχώρι των Τζουμέρκων, το χωριό Πράμαντα. Όπως
σε κάθε χωριό, έτσι και στα Πράμαντα εντύπωση προκαλεί η πλακόστρωτη
πλατεία και ο υπεραιωνόβιος Πλάτανος με την ιστορική βρύση «Αράπης».
Φυσικά έπεται και η επιβλητική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Προτείνουμε
να δοκιμάσετε παραδοσιακές ηπειρώτικες γεύσεις (πίτες , κρέατα και
γλυκά!). Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και φαγητό εξ ιδίαν.
Αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας, κάνοντας τις απαραίτητες
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
Συνοδός γραφείου.
Ξεναγός.
Διαμονή στο ξενοδοχείο “CRONOS” στην Άρτα.
Ημιδιατροφή σε ταβέρνα της περιοχής.
Οι περιηγήσεις μας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
Φόρος διαμονής 1,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση και πληρώνεται στο ξενοδοχείο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της εκδρομής.

Σας ευχόμαστε «Καλό Ταξίδι»

