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2 HMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Άγιοι Σαράντα - Αργυρόκαστρο
17 - 18 Νοεμβρίου
1η μέρα:
Αλαρώξεζε από Φιώξηλα ζηηο 06.00 π.κ. θαη από Aκύληαην ζηηο 06:30 π.κ.. Κάλνληαο ηηο
απαξαίηεηεο ζηάζεηο ζηελ δηαδξνκή θηάλνπκε ζηα Γηάλλελα. Σπλερίδνπκε γηα ηα ζύλνξα Καθαβηάο.
Έιεγρνο δηαβαηεξίσλ. Άθημε ζηελ Αιβαλία όπνπ δηακέζνπ ηνπ θύξηνπ νδηθνύ άμνλα Καθαβηάο –
Αξγπξνθάζηξνπ ζα γλσξίζνπκε αξθεηά ρσξηά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γξόπνιεο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνύ Αγ. Σαξάληα. Άθημε ζην Αξγπξόθαζηξν κε πιεζπζκό 30.000
θαηνίθνπο πεξίπνπ. Τν Αξγπξόθαζηξν είλαη ην θέληξν ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαη ήηαλ
ε έδξα ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ (1914). Δπίζεο, ζεσξείηαη ζπάλην παξάδεηγκα
θαινδηαηεξεκέλεο Οζσκαληθήο πόιεο θαη ήηαλ κεηαμύ ησλ 17 πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηνλ
Καηάινγν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO ηνλ Ινύιην ηνπ 2005. Σην Αξγπξόθαζηξν ζα
επηζθεθηνύκε ην θάζηξν ηεο πέηξηλεο πόιεο όπνπ θαηνηθείηαη από ηνλ 1ν π.Χ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ
θαη μεθνύξαζε. Σηελ ζπλέρεηα ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν γηα ηελ παξαιηαθή θαη εληππσζηαθή πόιε ησλ Αγ.
Σαξάληα, ηνπ Νόηνπ κε ζεκαληηθή ηζηνξία αιιά θαη ηξνκαθηηθή αλνηθνδόκεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ
μαθληάδεη ηνλ επηζθέπηε. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε πόιε.
Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα:
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Βνπζξσηνύ ην νπνίν απνηειεί έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνύ ζηελ πεξηνρή. Η παξαιηαθή δηαδξνκή ζα καο θέξεη πνιύ
θνληά ζηελ Κέξθπξα πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο απέλαληη θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζην ηνπίν από ην βπδαληηλό
θάζηξν ηνπ Λπθνπξζίνπ πνπ ηειεπηαία έρεη δεκηνπξγεζεί ρώξνο αλαςπρήο θαη ζεάκαηνο κε εθπιεθηηθή
ζέα πξνο Κέξθπξα. Σηελ ζπλέρεηα ζα επηζηξέςνπκε ζηελ πόιε ησλ Άγησλ Σαξάληα όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν
ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη γεύκα λα απνιαύζνπκε ηελ ππέξνρε ζέα. Θα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο
επηζηξνθήο καο πεξλώληαο από δηάθνξα ειιεληθά ρσξηά θαη κέζσ ηνπ νδηθνύ άμνλα Σαγηάδα –
Μαπξνκάηη, άθημε ζην ηεισλείν. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηαβαηεξίσλ ζπλερίδνπκε γηα ηα Γηάλλελα όπνπ ζα
θάλνπκε ζηάζε γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα Φιώξηλα.
Άθημε ζηελ πόιε καο, ην βξάδπ γεκάηνη όκνξθεο εηθόλεο θαη αλακλήζεηο από ηελ όκνξθε εθδξνκή καο!

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ - ΤΡΙΚΛΙΝΟ : 60 €
Η ΤΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
 Μεηαθνξά κε ππεξπςσκέλν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν κε πξσηλό.
 Πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
 Αξρεγό – ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο, γλώζηε ηνπ πξννξηζκνύ
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :
o Φαγεηά, πνηά, δηαζθεδάζεηο θαη όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.
o Φόξν δηακνλήο

Σαρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Τηλ: 2385044965 Φαξ: 2385044970
Τηλ: 2386500821 Φαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

