
 

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου στα Ιωάννινα. 

1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σάββατο 1η Απριλίου 2023 

Συγκέντρωση στο  χώρο του σχολείου στις 08:00 

Έλεγχος των λεωφορείων από την τροχαία 

Αναχώρηση  από το χώρο του σχολείου στις  08:30  

Σύντομη στάση έξω από τα Γρεβενά στην Εγνατία οδό στο Cafe La Strada 

Άφιξη και περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης στις 12:00 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94
%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7 

Στα Ιωάννινα και επίσκεψη στο μουσείο Αργυροτεχνίας στις 13:00 στο κάστρο των 

Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς 

Καλέ).  

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx# 

Φαγητό στην ταβέρνα Αμίτζου μπροστά στα τείχη του Κάστρου 

https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g189453-d23676395-Reviews-

Amintzou-Ioannina_Ioannina_Region_Epirus.html 

Άφιξη στο Ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια 

https://hotelpalladion.gr/ 

Περιήγηση στο κάστρο και στην πόλη περίπου στις 19:30,  

https://www.archaiologia.gr/blog/archaeological_site/%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%
CF%81%CE%BF-
%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD/ 

και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος  όπου όποιος θέλει μπορεί να πάρει κάτι να φάει . 

Επιστροφή στο Ξενοδοχείο στις 10:00 και Διανυκτέρευση. 
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Κυριακή 2 Απριλίου 

Πρωινό στο Ξενοδοχείο μεταξύ  08:30-09:30 

Επίσκεψη στο σπίτι του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά πολιούχου των 
Ιωαννίνων και προστάτη των ευζώνων της προεδρικής φρουράς. Στις 10:00.  Θα δούμε ένα 
τυπικό γιαννιώτικο σπίτι του 19ου αιώνα που ένα του δωμάτιο έχει μετατραπεί σε 
παρεκκλήσι, αφού ανάψουμε ένα κερί θα αναχωρήσουμε για το Πέραμα 2 χιλιόμετρα από 
τα Γιάννενα όπου θα επισκεφτούμε το περίφημο σπήλαιο στις 10:30 . 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%
CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%
B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%B5%CE%BD_%CE%99
%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%82 

https://www.spilaio-perama.gr/ 

Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Νησί των Ιωαννίνων  στην λίμνη Παμβωτίδα η απλά 
λίμνη των Ιωαννίνων με τα καραβάκια που ξεκινούν από τον Μώλο των Ιωαννίνων η 
διαδρομή κρατά δέκα λεπτά. Εκεί θα επισκεφθούμε την μονή των Φιλανθρωπινών και την 
μονή του Αγίου Παντελεήμονα στα κελιά του οποίου σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς. Σήμερα 
λειτουργεί μουσείο Αλή Πασά και επαναστατικής περιόδου 

https://www.nisi-ioanninon.gr/default.aspx 

https://nisakilines.gr/ 

Μπορούμε να φάμε εκεί ή στην επιστροφή στο κέντρο των Ιωαννίνων  όπου θα υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση στις 16:00 

Βραδινή έξοδος για φαγητό στην  μουσική ταβέρνα Αλλού για αλλού στην παραλία νότια 
του Κάστρου στις 21:30.  

https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g189453-d4097791-Reviews-

Allou_Gi_Allou-Ioannina_Ioannina_Region_Epirus.html 

Επιστροφή στο Ξενοδοχείο και διανυκτέρευση στις 24:00 
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Δευτέρα 3 Απριλίου 

Πρωινό στο Ξενοδοχείο μεταξύ  08:30-09:30 

Επίσκεψη στα ιστορικά οχυρά του Μπιζανίου  15 χιλιόμετρα νότια της πόλης των 
Ιωαννίνων στις 10:00 

https://www.mixanitouxronou.gr/mpizani-ioanninon-to-panischyro-ochyro-ton-toyrkon-
poy-kataskeyase-o-germanos-stratigos-gkoltz-gia-na-apokroysei-tin-epithesi-ton-ellinon-
pos-paradothikan-oi-toyrkoi-pyrovolites/ 

Επίσκεψη στο μουσείο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης "Θεόδωρος Παπαγιάννης" που 
βρίσκεται στο Ελληνικό Ιωαννίνων περίπου στις 11:00 . Αν υπάρχει χρόνος θα 
επισκεφθούμε την Βυζαντινή μονή της Τσούκας κοντά στο Ελληνικό να θαυμάσουμε την 
μοναδική θέα στη χαράδρα του Άραχθου. 

https://theodoros-papagiannis.gr/el/museum 

https://www.voreiatzoumerka.gr/index.php/2015-10-05-21-29-17/2015-10-05-22-06-
52/64-2015-14 

Αναχώρηση για το Μέτσοβο και επίσκεψη στο  Λαογραφικό Μουσείο Τοσίτσα στις 13:00 

https://metsovomuseum.gr/ 

Ελεύθερος χρόνος και φαγητό στην ταβέρνα Αρχοντικό . 

https://www.tripadvisor.com.gr/Restaurant_Review-g736014-d7377582-Reviews-

To_Archontiko_view_of_pindos-Metsovo_Ioannina_Region_Epirus.html 

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη  και άφιξη στο χώρο του σχολείου στις 19:00 

Συνοδοί καθηγητές Τηλέφωνα 
Στάης Αντώνιος 6973820940 

Σπύρου Δαμιανός 6942026969 
Ξεσκούρης Βασίλειος 6973890813 
Κοτσώνης Γεώργιος 9638280485 
Βραχιολίδου Χαρά 6949989117 
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 Πληροφορίες 
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ΧΑΡΤΕΣ 



 



 

Οι πληροφορίες προέρχονται από τους οδηγούς Δωδώνη και Κάστρο των Ιωαννίνων του ΤΑΠ , και το 

πρόσφατο αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή στα Γιάννενα. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι 

από το openstreetmap και τους googlemaps. 

 


