
  

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 2, 3 ημέρες 

1ηημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ( 381 
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. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο και να 
γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές γεύσεις της περιοχής. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(440 χλμ) 
Πρωινό και κάνοντας το γύρο του Αμβρακικού φθάνουμε στο ομορφότερο 
ψαροχώρι της Ελλάδας που επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία, μέσα 
στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες 
ψαρόβαρκες (πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής, και το ήπιο κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων, και γεύμα εξ’ ιδίων. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα σταματήσουμε στα Γιάννενα για καφέ και 
ξεκούραση, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στην πόλη 
μας. 

Σημείωση : στο 2 ήμερο πρόγραμμα θα επισκεφτούμε την 1η μέρα την 
λίμνη Κρεμαστών και παραλείπεται η επίσκεψη στην Πρέβεζα. 

2 ημέρες 

25 - 26/3 

Hotel 

OSCAR 2* 

89€ 
Με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+15€ 

3 ημέρες 

24 - 26/3 

Hotel 

OSCAR 2* 

119€ 
Με πρωινό 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+30 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές με πούλμαν του 
γραφείου μας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου μας 
Τις 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 


