
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 3 ημέρες 

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 
( 410 χλμ) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Δια 
μέσου Γρεβενών (στάση για καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στην πόλη της 
Πρέβεζας. Χρόνος ελεύθερος για μια περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ 
ιδίων. Συνεχίζουμε για τη Βόνιτσα, με τα γραφικά σοκάκια της που 
καταλήγουν στο υπέροχο βενετσιάνικο κάστρο της. Καταλήγουμε στην 
Αμφιλοχία, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ξεκούραση. 
Το βράδυ βόλτα στην όμορφη παραλία της. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα 

περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη 
Κρεμαστών, ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της 
λίμνης να συμπληρώνει αρμονικά τα καταπράσινα βουνά που την 
περιβάλλουν. Η θέα της Λίμνης Κρεμαστών ή Λίμνη «Παύλου 
Μπακογιάννη» έρχεται αναπάντεχα και μας εντυπωσιάζει άλλοτε με την 
απεραντοσύνη της κι άλλοτε με το μακρόστενο σχήμα της, ενώ 
χαρακτηριστικά είναι και τα μικρά νησάκια που ξεπροβάλλουν δειλά από 
τα νερά της. Εκεί, θα δούμε τη σύγχρονη γέφυρα της Τατάρνας που 
διασχίζοντας την κάποιος θα νιώσει πως αιωρείται πάνω από τη λίμνη. 
Πάνω από το δρόμο στο ύψος της γέφυρας δεσπόζει ένας γιγάντιος 
σταυρός στην "Τρύπα της Τατάρνας", μια άβυσσος που έγινε ο τάφος 
για απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων του εμφυλίου πολέμου. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε τη Μονή Τατάρνας, ιστορικότατο μοναστήρι, στο νομό 
Ευρυτανίας το οποίο ιδρύθηκε το 1111 μ.Χ. Χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσουμε το τοπίο και να γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές 
γεύσεις της περιοχής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα στην όμορφη παράλια της Αμφιλοχίας. Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΑΡΤΑ – ΓΙΑΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Άρτας. Πρώτος σταθμός η 

Παρηγορίτισσα. Είναι η "αρχόντισσα" της σημερινής Άρτας. Υποδηλώνει 
με την επιβλητική της παρουσία το μεγαλείο της Βυζαντινής Άρτας. Η 
πρωτοτυπία του σχεδίου της, οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες και η 
πλούσια κεραμοπλαστική της διακόσμηση την καθιστούν μοναδικό 
δείγμα βυζαντινής ναοδομίας σ' όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. 
Συνεχίζουμε για το καλοδιατηρημένο, επιβλητικό κάστρο της. Το 
Κάστρο της Άρτας μαγεύει τους επισκέπτες. Αδιάψευστος μάρτυρας της 
ιστορικής ταυτότητας της πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζοντας 
φτάνουμε στα ιστορικά Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύμα 
εξ’ ιδίων. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

Αναχωρήσεις στις 

24/12, 27/12, 
31/12, 6/1 

 
Hotel 

OSCAR 2* 

 
Τιμή συμμετοχής : 

Με πρωινό 

119€ 
κατ άτομο σε δίκλινο 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+ 35€ 

 

 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του 
γραφείου µας 
Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης. 
Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρος 

διαμονής 


