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€210 µε ΦΠΑ

 Ζαγοροχώρια-Ελλάδα

p ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Φωτογραφική εξόρµηση στο Κεντρικό Ζαγόρι

BOOK NOW

$

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Μονοδένδρι - Κήποι - Κουκούλι - Γεφύρι Μίσιου- Γεφύρι Κόκκορη – ∆ίλοφο - Φαράγγι Βίκου - Πάπιγκο
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΩΤΙΑ! ΟΙ ΧΡΥΣΟΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΑΧΥ ΧΑΛΙ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ, ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ
ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΟΥ∆ΑΚΙΑ

ΦΥΣΗ
100%

ΒΑΘΜΟΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
40%

ΜΝΗΜΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
30%

ΘΕΑ
100%

Το φθινόπωρο τα Ζαγοροχώρια παίρνουν φωτιά! Οι χρυσοκόκκινες αποχρώσεις των φύλλων, πάνω στα δέντρα και σαν παχύ χαλί στο έδαφος, αναδεικνύουν τα υπέροχα
πετρόχτιστα γεφύρια και τα γραφικά χωριουδάκια, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό φωτογραφικό πανόραμα. Το μελαγχολικό σκηνικό συμπληρώνει η πρωινή ομίχλη,
η φθινοπωρινή συννεφιά και η ψιλή βροχούλα, ενώ το φως του ήλιου στιλβώνει το βαθύ φαράγγι του Βίκου και αντανακλά πάνω στα πεντακάθαρα νερά του Βοϊδομάτη.
Η εξόρμησή μας στα Ζαγοροχώρια, με την φωτογραφική καθοδήγηση του Μπάμπη Γκιριτζιώτη και την πολύτιμη βοήθεια του Βαγγέλη Μάτσικα, θα μας φέρει σε επαφή
με τη μαγευτική φύση της Ηπείρου, τη μοναδική αρχιτεκτονική των γεφυριών και των χωριών της περιοχής και τα υπέροχα χρώματα του φθινοπώρου. Την εμπειρία
θα συμπληρώσει η διαμονή μας σε παραδοσιακό πετρόχτιστο ξενώνα, αλλά και οι ηπειρώτικες γεύσεις που θα δοκιμάσουμε στα χωριά του Κεντρικού και ∆υτικού
Ζαγορίου. Μια εξόρμηση για όλες τις αισθήσεις!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5 Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
• 15:00: Συνάντηση στον ξενώνα “Αρχοντικό Ζαρκάδα”, στο χωριό Μονοδένδρι στο Κεντρικό Ζαγόρι.
Τακτοποίηση σε δίκλινα δωμάτια, έλεγχος και προετοιμασία του εξοπλισμού μας και ενημέρωση για το πρόγραμμα της εκδρομής.
• 16:00: Αναχώρηση για την θέση Οξυά
Φωτογραφίζουμε το σούρουπο στην Οξυά, αφού πρώτα κάνουμε μια μικρή στάση στο Πέτρινο ∆άσος.
• 19:00: Βραδινό φαγητό στο Μονοδένδρι (Στα Ριζά)

5 Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021
• 07:00: Πρωινό στον ξενώνα
• 08:00: Αναχώρηση
Αναχωρούμε με τα αυτοκίνητά μας για το χωριό Κήποι, από όπου θα ξεκινήσει η πεζοπορία και η φωτογραφική μας περιήγηση στα γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου. Η
διαδρομή διάρκειας περίπου 4 ωρών (βατή πεζοπορία με στάσεις για φωτογραφίες) ξεκινάει από τους Κήπους και περνάει από το χωριό Κουκούλι, όπου μπορούμε να
επισκεφτούμε το Μουσείο Χλωρίδας και Πανίδας. Εδώ εκτίθενται φαρμακευτικά φυτά και βότανα της περιοχής του Ζαγορίου, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους
γνωστούς «βικογιατρούς». Πρόκειται για γιατρούς του Ζαγορίου που κατασκεύαζαν θεραπευτικά μαντζούνια από τα φυτά της ευρύτερης περιοχής του Βίκου.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας φωτογραφίζοντας το Γεφύρι του Μίσιου, που ενώνει τις όχθες του Ξηροπόταμου. Χτίστηκε το 1748 με έξοδα της ομώνυμης οικογένειας και
έχει δύο τόξα, ένα κύριο και ένα βοηθητικό, ενώ σε αντίθεση με άλλα, ο κορμός του παίρνει μια ξαφνική στροφή πριν καταλήξει στην απέναντι όχθη.
Τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής είναι σημαντικά από πολλές απόψεις: αρχιτεκτονικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ είναι συνυφασμένα με τη λαϊκή παράδοση της
Ηπείρου. Κατασκευάζονταν με τον κόπο και το μεράκι χιλιάδων μαστόρων και μαθητάδων, χωρίς κανένα τεχνικό μέσο. Οι δυσκολίες της κατασκευής τους – τη μέρα
χτίζονταν, το βράδυ γκρεμίζονταν - οδήγησαν σε μύθους και θρύλους, με φόνους, βεντέτες και θυσίες να συντροφεύουν την ιστορία τους.
Ακολουθεί το γεφύρι του Κόκκορη ή Νούτσου, από τα πιο γνωστά του Ζαγορίου, με μήκος 24 μέτρα και ύψος 13. Χτίστηκε το 1750 και το όνομα Νούτσου το πήρε από τον
ευεργέτη του καθώς ο Νούτσος Κοντοδήμος από το χωριό Βραδέτο χρηματοδότησε την κατασκευή του γεφυριού εκείνη την εποχή. Ωστόσο λέγεται και γεφύρι του
Κόκκορη (ή του Κόκκορου) καθώς ο Κόκκορος από το χωριό Κουκούλι, που είχε μύλο εκεί, διέθεσε το 1910 χρήματα για την επισκευή του. ∆ίπλα του ορθώνεται ένας
επιβλητικός μονόλιθος ενώ από κάτω του ρέει το κρυστάλλινο ποτάμι. Κοντά στο γεφύρι είχε κατασκευαστεί μια πρόχειρη ξύλινη γέφυρα από την οποία περνούσαν
φορτωμένες με πυρομαχικά και εφόδια οι γυναίκες της Πίνδου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από εδώ θα επιστρέψουμε με χαλαρούς ρυθμούς στους Κήπους και θα κατευθυνθούμε στο χωριό ∆ίλοφο για φαγητό και περιήγηση/φωτογράφηση στα στενά σοκάκια, πριν
επιστρέψουμε στον ξενώνα μας για ξεκούραση.

5 Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021
• 07:30: Πρωινό
• 08:30: Check-out
Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς το ∆υτικό Ζαγόρι και αρχικά προς το χωριό Βίκος, από όπου θα φωτογραφίσουμε το μοναδικό, επιβλητικό ομώνυμο φαράγγι. Το φαράγγι
του Βίκου είναι ένα από τα πιο ξακουστά στην Ελλάδα. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και είναι το βαθύτερο φαράγγι, σε αναλογία
μήκους-πλάτους-ύψους παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο Guinness. Αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού ∆ρυμού Βίκου-Αώου, στην περιοχή του οποίου βρίσκει καταφύγιο
μεγάλη ποικιλία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Το φαράγγι έχει μήκος περίπου 11 χιλιόμετρα και σε πολλά σημεία του το βάθος ξεπερνάει τα 1.000 μέτρα. Ο
παραπόταμος του Αώου, Βοϊδομάτης, που το διατρέχει, έχει νερό όλες τις εποχές. Το φαράγγι δημιουργήθηκε μετά από έντονες γεωλογικές ανακατατάξεις κατά τη
διάρκεια των γεωλογικών εποχών. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή που έχουν εντοπισθεί, χρονολογήθηκαν στο 40.000 π.Χ. Η χλωρίδα που
συναντάται στην περιοχή του φαραγγιού είναι ιδιαίτερα μεγάλης ποικιλίας. Χαρακτηριστικά, μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα τα βότανα του φαραγγιού
χρησιμοποιούνταν από πρακτικούς γιατρούς, τους λεγόμενους «βικογιατρούς», για θεραπευτικούς σκοπούς (πηγή: Wikipedia).
Θα αφιερώσουμε χρόνο στη φωτογράφηση του φαραγγιού, από το Παρατηρητήριο αλλά και πιο ψηλά (!), ενώ αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε και δίπλα στο
ποτάμι.
• 12:00 (περίπου): Αναχώρηση για Πάπιγκο
Ποιος δεν έχει ακούσει, δει, διαβάσει για το Πάπιγκο; Το άγριο φυσικό τοπίο της περιοχής είναι ιδιαίτερα όμορφο ντυμένο με τα φθινοπωρινά χρώματα – τόσο τα
καλντερίμια του χωριού όσο και οι θεόρατοι Πύργοι της Αστράκας στην Τύμφη μας προσκαλούν να τα θαυμάσουμε και να τα φωτογραφίσουμε. Θα αφιερώσουμε χρόνο εδώ
τόσο για φωτογραφίες όσο και για καφέ ή ένα ελαφρύ (ή και πιο βαρύ!) γεύμα, πριν ξεκινήσουμε για τον τελευταίο προορισμό της εξόρμησής μας, τις όχθες του ποταμού
Βοϊδομάτη.
• 16:00: Λήξη της εξόρμησης
∆ίπλα στο ποτάμι θα ολοκληρώσουμε τη φθινοπωρινή μας βόλτα στο Κεντρικό και ∆υτικό Ζαγόρι, αναχωρώντας για τα σπίτια μας φορτωμένοι με όμορφες εικόνες για τον
επερχόμενο χειμώνα.

Κόστος: 210€*
* τιμή περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

• Συνοδός φωτογράφος

• Υπόλοιπα γεύματα / ποτά

Συνολικό κόστος: 210€

• Προσωπικά έξοδα

Προκαταβολή: 50€ με την εγγραφή σας.

• Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στις καλύψεις

Εξόφληση: έως την ημερομηνία διεξαγωγής

• Συνοδός βουνού
• 2 ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενώνα με πρωινό

The Lifetime Experience
Σοφία Βλαβιανού
 thelifetimeexperience@gmail.com  +30 6979598001

• Χάρτης της περιοχής από την Ανάβαση

Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Canon
Photographer Μπάμπη Γκιριτζιώτη, με τον οποίο μπορείτε
να επικοινωνείτε στο E-mail: b.giritziotis@gmail.com.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χιλιομετρικές αποστάσεις

Χρήσιμος Εξοπλισμός

• Αθήνα – Μονοδένδρι: 451 km
• Θεσσαλονίκη – Μονοδένδρι: 301 km

Σε περίπτωση που δεν έχετε κάτι από τα παρακάτω επικοινωνήστε μαζί μας.
N Σακίδιο για την πεζοπορία.
N Ορειβατικά αδιάβροχα μποτάκια.
N Fleece
N Αντιανεμικό ή αδιάβροχο jacket.
N Παγούρι για νερό

Σημεία στον χάρτη
• Μονοδένδρι: https://goo.gl/maps/HEzq4S1D5HUpiVB8A

Προηγούμενη εμπειρία
Απαιτείται μόνο πλήρως λειτουργικός φωτογραφικός εξοπλισμός και καλή
διάθεση!

p

Πληροφορίες για τον Εξοπλισμό
Για περισσότερες πληροφορίες για τον ορειβατικό και τον φωτογραφικό
εξοπλισμό ή αν δεν έχετε κάτι από τα παραπάνω, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζι μας στο Email: thelifetimeexperience@gmail.com

Ενδεικτικός Φωτογραφικός Εξοπλισμός
Προαιρετικά
N Φωτογραφική μηχανή DSLR ή mirrorless.
N Τουλάχιστον ένα φωτογραφικό φακό 24mm.
N Ένα ελαφρύ τρίποδο.
N Τουλάχιστον 2 εξτρά μπαταρίες.
N Κάρτες μνήμης (μία τουλάχιστον 16GB).

GOOD TO KNOW :)
Χρήσιμες Πληροφορίες
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ΧΩΡΑ



Ελλάδα

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΒΙΖΑ

h

Όχι

ΝΟΜΙΣΜΑ



Ευρώ

ΠΕΡΙΟΧΗ



Κεντρικό Ζαγόρι
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Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πολιτική ακύρωσης

Ο συμμετέχων αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να κρίνει εάν μπορεί να συμμετέχει στην

Οποιαδήποτε αλλαγή / ακύρωση / ενημέρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων θα γίνεται στο

εξόρμηση χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι δεν θα

email thelifetimeexperience@gmail.com

θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα ή αυτή των άλλων συμμετεχόντων.
Αναγνωρίζει και δέχεται πως τα καιρικά φαινόμενα στο βουνό είναι ευμετάβλητα και

1. Για την συμμετοχή σας στην εξόρμηση απαιτείται προκαταβολή 50€ με την εγγραφή σας και

απρόβλεπτα, για το λόγο αυτό ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ακύρωση της εκδρομής ή

εξόφληση του συνολικού ποσού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής.

αλλαγής σχεδιασμού για αυτόν τον λόγο. Επίσης σε περίπτωση που τεθεί ο συμμετέχων σε
κίνδυνο είτε τραυματισμού, απώλειας μέλους του σώματος, ή της ίδιας τη ζωής, η ευθύνη του

2. Για ακυρώσεις έως 30 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής

διοργανωτή περιορίζεται στη σωστή προετοιμασία και ορθή απόφαση/ επιλογή / αλλαγή

100% των χρημάτων, αφαιρούμενου του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και

σχεδιασμού, και στην παροχή οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται η σωματική

την επιστροφή των χρημάτων.

ακεραιότητα και ψυχική και πνευματική υγεία των συμμετεχόντων.
3. Για ακυρώσεις στο διάστημα από 30 έως και 7 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει
Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ειλικρινή δήλωση κατάστασης της υγείας

δικαίωμα επιστροφής του 50% του κόστους συμμετοχής αφαιρούμενου του κόστους

του, αναγνωρίζει και αποδέχεται πως ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή

τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρημάτων.

προβλήματα υγείας που προϋπήρχαν στον ίδιο, καθώς και για τυχόν επιβάρυνση που ενδέχεται
να υποστεί η κατάσταση της υγείας του, από τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα. Σε

4. Για ακυρώσεις λιγότερο από 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής δεν προκύπτει

περίπτωση που ο συμμετέχων λόγω ψευδούς ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή

δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, και παρακρατείται όλο το κόστος της εκδρομής.

μη διαθεσιμότητας (από υπαιτιότητά του) του εξοπλισμού που απαιτείται ώστε να μην μπορεί
να ανταπεξέλθει στον προγραμματισμό της εκδρομής / δραστηριότητας, ο διοργανωτής έχει τη

5. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων (7).

δυνατότητα να απομακρύνει τον συμμετέχοντα από τη δραστηριότητα, με τη μόνη υποχρέωση

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων η ημερομηνία

να εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλείας και να καλέσει την επίσημη βοήθεια διάσωσης, εάν και

διεξαγωγής θα αλλάξει και θα ανακοινωθεί μελλοντικά.

εφόσον χρειάζεται. Το κόστος της διάσωσης βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα, όπως
επίσης σε περίπτωση που θέσει όλη την ομάδα ή κάποιο άλλο μέλος σε κίνδυνο, λόγω ψευδούς

6. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά των διοργανωτών λόγω μη συμπλήρωσης του

ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή προβλημάτων, φέρει την αποκλειστική

απαιτούμενου αριθμού ατόμων, επιστρέφεται το σύνολο του ποσού. Σε περίπτωση ακύρωσης

ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση ή οποιαδήποτε ένδικη απόφαση παρθεί.

λόγω ανωτέρας βίας εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την ημερομηνία αναχώρησης,
διατηρείται το δικαίωμα παρακράτησης εύλογων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται
προσπάθεια αναβολής του ταξιδιού για μεταγενέστερη ημερομηνία.

COVID-19
7. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα μονομερώς.
Η The Lifetime Experience αναλαμβάνει την ευθύνη να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις
εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την προφύλαξη του πληθυσμού και την
πρόληψη της μετάδοσης του ιού COVID-19.

P A S S I O N
F O R T R A V E L
& A D V E N T U R E



thelifetimeexperience@gmail.com
+30 6979 598 001

© 2020 The Lifetime Experience. All Rights Reserved

FOLLOW US

E

