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Η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με την Coop Travel σας προσφέρει 

ειδικές τιμές για την εκδρομή 

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6 ΜΕΡΕΣ/5 ΒΡΑΔΙΑ 

12-17/4 

Περιορισμένες θέσεις – Θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας 

Οι πιο κάτω τιμές ισχύουν αποκλειστικά για το μέλος τον/ην σύζυγο και παιδιά.  

 

€845   το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

€1127 το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 

€619   1ο παιδί 2-12 ετών 
Οι πιο πάνω τιμές είναι τελικές και δεν συνδυάζονται με οποιανδήποτε  προσφορά / επιχορήγηση  

δωροκουπόνι που δίνεται από την Coop Travel σε συνεργασία με οποιονδήποτε οργανισμό 

 

Πτήσεις: 

12/4 GQ 551 Λάρνακα – Θεσσαλονίκη   09:30 11:30 

17/4 GQ 550 Θεσσαλονίκη – Λάρνακα   12:10 14:00 

 

 

1η μέρα: Μ. Τετάρτη: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Άφιξη στη «Νύμφη του Θερμαϊκού», μια πόλη που απαριθμεί μνημεία 

από όλο το φάσμα του ιστορικού χρόνου όπως ρωμαϊκών, πρωτοχριστιανικών και βυζαντινών. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων. Αξίζει να δείτε το Λευκό Πύργο, σήμα κατατεθέν, της 

πόλης, τη Αψίδα του Γαλέριου (την καμάρα), τη Ροτόντα, τη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

προστάτη της πόλης, τη Αγία Σοφία, την γνωστή Πλατεία Αριστοτέλους, κάποιο από τα μουσεία. 

Ανεβείτε μέχρι τα Κάστρα της Άνω Πόλης για να θαυμάσετε πανοραμικά τη πόλη της Θεσσαλονίκης, 

απολαμβάνοντας το καφέ σας ή το ποτό σας. 

2η μέρα: Μ. Πέμπτη: Θεσσαλονίκη  

Πρόγευμα. Ολόκληρη μέρα στην διάθεση σας σε μια πόλη που δεν βαριέσαι ποτέ. 

Οι επιλογές πολλές. Βόλτες , μαγαζιά, καφές κα χαλάρωση. 
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3η Μέρα: Μ. Παρασκευή: Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα  

Πρωινό και αναχώρηση  για την πόλη των Ιωαννίνων, μια πόλη που συνδυάζει τα πάντα. Είναι η 

μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου και πρωτεύουσα του νομού. Χτισμένη στην όχθη της λίμνης 

Παμφώτιδας και σε υψόμετρο 500 μέτρων μαγεύει με την ομορφιά της και την ζεστή της ατμόσφαιρα. 

Μια ζωντανή πόλη που κουβαλάει μια ιστορία αιώνων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Νωρίς το βράδυ παρακολουθείστε την περιφορά του Επιταφίου κρατώντας 

κόκκινες λαμπάδες, όπως συνηθίζουν να κρατάνε οι Γιαννιώτες 

 

 

4η Μέρα: Μ. Σάββατο: Ιωάννινα - Νησάκι της Κυράς Φροσύνης – Κάστρο Ιωαννίνων  

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στα όμορφα Ιωάννινα. Θα αναχωρήσουμε με καραβάκι, για 

το νησάκι της κυρά Φροσύνης, στη λίμνη Παμφώτιδα. Είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί, σε λίμνη 

της Ευρώπης, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και το θάνατο του Αλή Πασά. Ο οικισμός του 

νησιού είναι και επίσημα ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός καθώς είναι χτισμένος 

ακολουθώντας την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τις χαρακτηριστικές στέγες από 

σχιστόλιθο. Στην περιήγηση μας θα δούμε τα παραδοσιακά σπίτια των κατοίκων με τους όμορφους 

κήπους, τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια και τα καταστήματα με εκθέματα της γιαννιώτικης 

παραδοσιακής Επιστροφή για να συνεχίσουμε την βόλτα μας, στα στενά σοκάκια της πόλης. Κάθε 

σοκάκι και πλατεία, κάθε σημείο της πόλης αντηχεί την σπουδαία της παράδοση. 

Υπόλοιπος χρόνος στην διάθεση σας. Στα Γιάννινα θα βρείτε παραδοσιακές ταβέρνες, σουβλατζίδικα, 

μοντέρνα εστιατόρια και πολυάριθμα τσιπουράδικα. Αυτό που πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε, 

είναι οι παραδοσιακές Ηπειρώτικες πίτες και ο γιαννιώτικος  

μπακλαβάς στα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 

ακολουθία, κρατώντας άσπρες λαμπάδες κάτω από τις χαρμόσυνες καμπάνες. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο όπου θα μας περιμένει μία μυρωδάτη και εύγεστη  

μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά, για το παραδοσιακό τσούγκρισμα. 

 

 

5η Μέρα: Κυριακή του Πάσχα: Ιωάννινα 

Πρόγευμα. Μέρα χαράς και διασκέδασης με φαγητό και  χορό.  

 

 

6η Μέρα: Δευτέρα του Πάσχα: Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη – Λάρνακα  

Πολύ πρωινό πρόγευμα και μεταφορά  στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου θα πάρουμε την πτήση 

της επιστροφής μετά από ένα ταξίδι γεμάτο από μυρωδιές και έθιμα της Ηπείρου!!!!! 
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Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα –Θεσσαλονίκη - Λάρνακα με πτήσεις της Sky Express   

• Φόροι αεροδρομίων 

• 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grand Sarai 5* στα Ιωάννινα με πρόγευμα 

• 2 διανυκτέρευσες σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα 

• Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο 

• Πασχαλινό γεύμα στο ξενοδοχείο 

• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό μας 

πρόγραμμα. 

• Συνοδός/Αρχηγός για όλες τις ημέρες 

• Καραβάκι από και προς το νησάκι της κυρά Φροσύνης 

• 1 αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή 8 κιλών 

• Ασφάλεια Ταξιδίου 

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Αχθοφορικά και Φιλοδωρήματα  

• Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία ή σε επισκέψιμους χώρους προαιρετικά 

• Τα ποτά στα γεύματα 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

 
 


