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AΓΝΑΝΤΑ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΣΥΡΡΑΚΟ – ΚΑΛΛΑΡΥΤΕΣ 

3ημερο 25ης Μαρτίου 2023 
 
 
1η μέρα 
Αναχώρηση ώρα 08.00 από Πάτρα και μέσω Ρίου-Αντιρρίου θα κατευθυνθούμε στον ορεινό όγκο 
των Τζουμέρκων η Αθαμανικά Όρη που εκτείνονται στα όρια των νομών Ιωαννίνων, Τρικάλων και 
το μεγαλύτερο μέρος τους στο νόμο Άρτας. Στην αγκαλιά τους κλείνουν τα υπέροχα χωριά  
Βουλγαρέλι, Πράμαντα, Αγναντα, Μελισσουργοί, Καταρράκτης, Συρράκο, Καλλαρύτες είναι τα 
μέρη που θα περιηγηθούμε , θα περπατήσουμε πέτρινα γεφύρια με πιο ονομαστό το γεφύρι της 
Πλάκας στον Άραχθο ποταμό . Στο Βουλγαρέλι το όμορφο ορεινό Κεφαλοχώρι σε υψόμετρο 760 
μέτρων σε μια περιοχή κατάφυτη με έλατα και πεύκα θα διανυκτερεύσουμε σε τοπίο εξαιρετικής 
ομορφιάς! Κοντά εκεί βρίσκεται η Μονή Αγίου Γεωργίου, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι 
οπλαρχηγοί της περιοχής και ύψωσαν την σημαία της επανάστασης του 1821. 
 
2η μέρα  
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Συρράκο και τους Καλλαρύτες , τα ενώνει η πέτρα και τα χωρίζει το 
νερό. Όμοια σαν δύο σταγόνες νερού, εξ ολοκλήρου λιθόκτιστα σε 1.200 μέτρα υψόμετρο με κοινή 
«καταγωγή» και πορεία στο χρόνο, αλλά με ένα …..ποτάμι ανάμεσά τους. Στη διαδρομή προς 
Καλλαρύτες εμπρός μας ξεπροβάλει η Μονή Κηπίνας κτισμένη σαν «αετοφωλιά» πάνω από τον 
Καλαρρύτικο ποταμό και αφού την επισκεφθούμε ,λίγα λεπτά μετά ξεπροβάλουν οι Καλλαρύτες 
ένας καφές στο Καφενείο του χωριού συζητώντας με τους ντόπιους είναι ότι χρειαζόμαστε . 
Κατηφορίζουμε για το Συρράκο πατρίδα του Κωλέτη, των αγωνιστών του ’21 Ζαλοκώστα, 
Λεπενιώτη και του ποιητή του βουνού και της θάλασσας Κώστα Κρυστάλλη γευματίζοντας στις 
ντόπιες ταβέρνες. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα  
Και σήμερα υπάρχουν μέρη για επίσκεψη Πράμαντα, Αγναντα, Καταρράκτης μας περιμένουν για 
το ουζάκι μας η το καφέ πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Τελικά μόνο αν περπατήσεις, αν 
διασχίσεις γεφύρια, αν μιλήσεις με τους ντόπιους ακούγοντας ιστορίες του βουνού, θα μπορέσεις 
να αντιληφθείς το μεγαλείο και τις ομορφιές του Ορεινού Ογκου των Τζουμέρκων. 

     

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €220  
Μονόκλινα Δωμάτια κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα 
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Η Τιμή περιλαμβάνει: 

• Μετακινήσεις με πούλμαν 

• 2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Rouista Tzoumerka Resort  με πρωινό 

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

 

             Δηλώσεις Συμμετοχής έως 25/02/2023  με  50€  προκαταβολή  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Οι εκδρομές μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

• Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

• Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

 


