ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ
3 HMEΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ
ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ – ΑΤΛΩΝΑ – ΧΕΙΜΑΡΑ
ΑΠΟ 1 ΕΩ 3 ΜΑΪΟΤ

1η μέρα: ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ - ΑΤΛΩΝΑ
Αλαρώξεζε από Φιώξηλα ζηηο 06:00π.κ θαη από ην Ακύληαην ζηηο 07.00π.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. Άθημε ζην Αξγπξόθαζηξν κε πιεζπζκό 30.000 θαηνίθσλ 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 ρσξώλ 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 αηώλα π.Χ. Χξόλνο
ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε. Σπλερίδνπκε γηα κηα αθόκα παλέκνξθε πόιε ηελ
Απιώλα. Μηα παξαζαιάζζηα πόιε, κε 78.000 θαηνίθνπο. Θεσξείηαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πόιε,
δηόηη εθεί έγηλε ην 1912 ε Σπλέιεπζε πνπ δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο θαη ππήξμε ε
έδξα ηεο πξώηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο ππό ηνλ Ismail Qemali. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε πόιε. Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα: ΑΤΛΩΝΑ –ΥΔΙΜΑΡΑ – ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Χηκάξαο . Σηνλ δξόκν ζα δνύκε ηηο παλέκνξθεο
γαιάδηεο παξαιίεο, ηνλ Ναό ησλ Αγίσλ Πάλησλ θαη ην ειιεληθό ζρνιείν πνπ ίδξπζε ν Άγηνο
Κνζκάο. Η Χηκάξα θαη ε πεξηνρή ηεο βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ησλ Αθξνθεξαπλίσλ, ζηα
βνξεηνδπηηθά άθξα ηνπ εζληθνύ καο Χώξνπ. Τόπνο άγνλνο πνπ έγηλε κε ηε δνπιεηά ησλ θαηνίθσλ
ηνπ εύθνξνο, ηόπνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εζληθή ύπαξμε ηνπ ειιεληζκνύ από ηα πξώηα ηζηνξηθά
ρξόληα. Από ηόηε πνπ ε πειαζγηθή δσηηθόηεηα θαη ε Κξεηνκπθελατθή θιεξνλνκία ζεκειίσλαλ ην
νηθνδόκεκα ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Ο ρώξνο ηεο Χηκάξαο είλαη ηόπνο εγθαηάζηαζεο ησλ
Χαόλσλ, κηαο πειαζγηθήο θπιήο πνπ θαηνίθεζε ζ’ όιε ηελ Παξαδξηαηηθή Ήπεηξν απ’ ηνλ Καιακά
σο ηνλ Απιώλα, δίδνληαο ην όλνκά ηεο ζηελ πεξηνρή (Χανλία). Σήκεξα ε πεξηνρή ηεο Χηκάξαο
ζεσξείηαη ε Β.Γ. ηνπ Γειβίλνπ (κε όξην ηνλ πνηακό Καιεζηώηε) θαη Ν. ηνπ Απιώλνο (κε όξην ηα
Αθξνθεξαύληα όξε) πεξηνρή θαη εηδηθόηεξα επηά ρσξηώλ πνπ θξάηεζαλ αδηάζπαζηε ηελ ζπλείδεζε
ηεο ηζηνξηθήο ειιεληθήο ζπλέρεηαο: Χηκάξα, Γξπκάδεο, Παιάζα (ηα νπνία παξακέλνπλ
ειιελόθσλα), Βνύλν, Πήιηνπξη, Κεπαξό θαη Κνύδεζη.
Μεηά από κηα όκνξθε δηαδξνκή θηάλνπκε ζηελ παξαιηαθή θαη εληππσζηαθή πόιε ησλ Αγ.
Σαξάληα, κε ζεκαληηθή ηζηνξία αιιά θαη ηξνκαθηηθή αλνηθνδόκεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ
μαθληάδεη ηνλ επηζθέπηε. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε πόιε.
Γηαλπθηέξεπζε.

3η μέρα: ΑΓ. ΑΡΑΝΣΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ
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 ηελ Κέξθπξα θαη ηελ ιίκλε ηνπ Βνπζξσηνύ. Χξόλνο ειεύζεξνο
γηα θαθέ θαη γηα λα απνιαύζνπκε ηελ ππέξνρε ζέα. Σπλερίδνπκε ηελ δηαδξνκή καο γηα ηελ
επηζηξνθή καο πεξλώληαο από δηάθνξα ειιεληθά ρσξηά. Δπηζηξνθή από ην νδηθό άμνλα
Σαγηάδα –Μαπξνκάηη--Ηγνπκελίηζα. Άθημε ζην ηεισλείν Μαπξνκάηη, έιεγρνο δηαβαηεξίσλ θαη
πεξλάκε ζηελ Ηγνπκελίηζα. Σηάζε γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ πόιε καο!
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ-ΣΡΙΚΛΙΝΟ :120€
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Δ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 160€
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
Τελ κεηαθνξά κε ππεξπςσκέλν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν κε πξσηλό .
Ξελαγήζεηο – πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
Έκπεηξν ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο.
Τνπηθό μελαγό.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
Δηζόδνπο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, πνηά, θηινδσξήκαηα θαη όηη αλαθέξεηαη ζην
πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.
Φόρος διαμονής 3€

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****

