
1ο ΓΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (5-9/12/2019) 
 
1Η ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2019  : ΑΘΗΝΑ-ΔΩΔΩΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
Συγκέντρωση στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο Κορυδαλλού, στις 6.30 π.μ. , επιβίβαση στο λεωφορείο και 
αναχώρηση για τα Ιωάννινα μέσω Ισθμού, Ρίου – Αντίρριου και Ιόνιας οδού με δύο ενδιάμεσες στάσεις. 
Καθ’ οδόν θα επισκεφτούμε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μπιζάνι , έργο του Παύλου Βρέλλη, όπου για 13 χρόνια 
εργάστηκε μόνος, με σκοπό να αναπαραστήσει ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε φυσικό μέγεθος. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, μια ιστορική περιοχή της Ελλάδας γνωστή κυρίως από 
το αρχαίο θέατρο και το μαντείο της, που βρίσκονται εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Πρόκειται για δύο αναπόσπαστα 
κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και παράδοσης  
Άφιξη στα Ιωάννινα κατά τις 5μμ, μεταφορά στο ξενοδοχείο “The lake”, τακτοποίηση στα δωμάτια και φαγητό.  
Tο βράδυ ομαδική διασκέδαση.  Διανυκτέρευση.  
 
2Η ΜΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/12/2019 : ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΝΗΣΙ ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ.  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το κέντρο  των Ιωαννίνων , να επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο . Στις 
αίθουσες του εκτίθενται ευρήματα από διάφορα μέρη της Ηπείρου, όπως  Δωδώνη, Βίτσα, Νεκρομαντείο του Αχέροντα κ.α. 
Στα εκθέματα του συμπεριλαμβάνονται λίθινα και οστέινα εργαλεία της Παλαιολιθικής εποχής, καθώς επίσης και 
επιτύμβιες στήλες, αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και νομίσματα.  
Ακολουθεί μετάβαση στο μόλο, τον παραλίμνιο χώρο, όπου θα επισκεφτούμε το Δημοτικό Μουσείο Τζαμί του Ασλάν Πασά 
στο Κάστρο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας στην Ακρόπολη Ιτς Καλέ. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο νησάκι της λίμνης Παμβωτίδας. Θα επισκεφτούμε τη μονή των Φιλανθρωπινών και το 
Μουσείο του Αλή Πασά με την έκθεση ξυλόγλυπτων του Γιαννιώτη καλλιτέχνη Βαγγέλη Γκόγκου . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα ,για ξεκούραση και φαγητό. Το βράδυ ομαδική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  
 
3Η ΗΜΕΡΑ -ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/2019 : ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ. 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε νωρίς, για ολοήμερο οδοιπορικό στην περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού Ζαγοριού.  
Πρώτος μας σταθμός το ιστορικό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούμε το Πολεμικό Μουσείο του ελληνοϊταλικού πολέμου.  
Στη συνέχεια μετάβαση στο Δυτικό Ζαγόρι, για την Αρίστη, όπου θα κάνουμε σύντομη στάση για να θαυμάσουμε ένα 
υπέροχο τοπίο του ποταμού Βοϊδομάτι. Ακολουθεί το Μονοδένδρι όπου εκεί θα δούμε την Μονή της Αγίας Παρασκευής 
και θα θαυμάσουμε πανοραμικά το περίφημο φαράγγι του Βίκου αλλά και την κοιλάδα του ποταμού Βοϊδομάτη. Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα. Αναχώρηση για το πέτρινο μονότοξο γεφύρι του Κόκκορη, κοντά στο χωριό Δίλοφο όπου θα κάνουμε 
στάση για καφέ, και συνεχίζουμε για το μοναδικής ομορφιάς τρίτοξο πέτρινο γεφύρι Πλακίδα (ή Καλογερικό) μέσω του 
χωριού Κήποι. Επίσκεψη στο Τσεπέλοβο, το μεγαλύτερο χωριό σε πληθυσμό της περιοχής του Ζαγορίου.   
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα ,για ξεκούραση και φαγητό. Το βράδυ ομαδική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  

 
4Η ΗΜΕΡΑ -ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12/2019 :  ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ- ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για το Σπήλαιο Περάματος . Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που 
αξιοποιήθηκε τουριστικά, και που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για το μέγεθος και την σπανιότητα του. 
Επόμενος προορισμός μας,  η πόλη των Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
ξεκούραση.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και φαγητό. Το βράδυ ομαδική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  
 
5Η ΗΜΕΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019: ΜΕΤΣΟΒΟ – ΜΕΤΕΩΡΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΘΗΝΑ. 
Μετά το πρωινό  αναχωρούμε για το γραφικό Μέτσοβο μέσω της Εγνατίας Οδού. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον 
τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί στην 
Πινακοθήκη Τοσίτσα . Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα της περιοχής.  
Κατά την επιστροφή μας στην Αθήνα, θα σταματήσουμε  στα Μετέωρα και στη συνέχεια στα Τρίκαλα για φαγητό.  
 
Οι γονείς /κηδεμόνες θα παραλάβουν τους μαθητές/τριες στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο Κορυδαλλού, 
στις 22:00 περίπου κατόπιν συνεννόησης. 

 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971671245 
 
 


