
 

 

 

 

 

Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Ιλίου 



Χρήσιμα τηλέφωνα 

Πανευρωπαϊκό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης κάθε είδους: 112 

π. Γεώργιος Βασιλείου:    6944374843 

Οδηγός κ. Χρήστος Ρόκκος:   6976179588 

 

 
Την εκδρομή διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο R.C.K. Travel  

 

 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 60, Τ.Κ. 18120, Κορυδαλλός 

Τηλ.: 213 0412030 Fax: 213 0412033 Ε-mail: rcktravel@rcktravel.gr 

www.rcktravel.gr 

 

Ξενοδοχείo 

 

 

 

Hotel Du Lac 

Congress center  

& Spa  
 

Διεύθυνση: Κ. Παπούλια & Ίκκου, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 26510 59100 

Αξιολόγηση Βooking.com: 9,2/10 



Συνοπτικό πρόγραμμα 
Ημέρα 1η – Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022: ΙΛΙΟΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Με ενδιάμεσες στάσεις, θα 

περάσουμε τη μεγάλη γέφυρα του Ρίου και από την νεόδμητη Ιονία οδό θα 

φτάσουμε στα Ιωάννινα. Θα επισκεφθούμε το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου 

του εν Ιωαννίνοις ως ξεκίνημα της εκδρομής μας. Θα καταλύσουμε στο ξενο-

δοχείο για να ξεκουραστούμε από το ταξίδι. Το απόγευμα θα μεταβούμε με 

το καραβάκι στο νησί των Ιωαννίνων και θα επισκεφθούμε (προαιρετικά) το 

μουσείο της Επανάστασης και το σπίτι του Αλή Πασά. Αφού περιδιαβούμε τα 

σοκάκια του νησιού και τα τουριστικά καταστήματα, θα επιστρέψουμε στα 

Ιωάννινα για ελεύθερο βράδυ, είτε στο ξενοδοχείο, είτε μέσα στην παλιά πόλη 

των Ιωαννίνων. 

 

Ημέρα 2η – Τρίτη 5 Ιουλίου 2022: ΚΟΝΙΤΣΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 
Θα πάρουμε πρωινό και θα αναχωρήσουμε για την Κόνιτσα. Μετά από 

στάση στο ιστορικό Καλπάκι, θα φτάσουμε στην Κόνιτσα, όπου θα επισκεφ-

θούμε το σπίτι που έζησε ο Άγιος Παΐσιος και το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβά-

ρας, όπου ο Άγιος είδε ολοζώντανο τον Χριστό, καθώς και το μικρό σπή-

λαιο που προσευχόταν. Θα χρειαστεί λίγο περπάτημα γι’ αυτά, καθώς δεν 

είναι προσβάσιμα με λεωφορείο. Έπειτα, με ομάδα όσων μπορούν, θα ανε-

βούμε με τα πόδια από το μονοπάτι του ποταμού Αώου στη Μονή Στομίου, 

από το μονοπάτι που περπατούσε ο Άγιος όταν μόναζε εκεί. Η ανάβαση θα 
είναι αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη, περίπου 2 ώρες. Η κατάβαση αρ-

κετά πιο εύκολη. Όσοι δεν ανεβούν θα μείνουν στην Κόνιτσα για φαγητό και 

καφέ. Αργά το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Μονή της Παναγίας Μολυ-

βδοσκέπαστης. Ελεύθερο βράδυ. 

 

Ημέρα 3η – Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022: ΣΥΒΟΤΑ 
Θα πάρουμε πρωινό και θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Γηρομερίου κοντά 

στους Φιλιάτες και μετά, τη Σκήτη του Οσίου Νείλου. Κατόπιν, θα επισκεφ-

θούμε τα υπέροχα Σύβοτα, πανέμορφο τουριστικό μέρος παγκόσμιας φήμης, 

όπου όποιοι επιθυμούν θα μπορούν να κάνουν μπάνιο σε κάποια από τις 

τιρκουάζ παραλίες! Βραδάκι θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. 



Ημέρα 4η – Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022: ΚΕΡΚΥΡΑ 
Θα πάρουμε πρωινό και θα ξεκινήσουμε για την Ηγουμενίτσα, απ’ όπου με 

το καράβι θα φτάσουμε στην Κέρκυρα. Εκεί θα επισκεφθούμε το γνωστό «Κα-

νόνι» και το Ποντικονήσι, τον Ανεμόμυλο και την Βυζαντινή Εκκλησία των 

Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου. Κατόπιν θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο στα καντούνια της Κέρκυρας και φαγητό, ίσως τα γνωστά «μπουρ-

δέτο», «σοφρίτο» ή «παστιτσάδα». Σίγουρα κανείς δεν θα μείνει ανικανοποί-

ητος! Η εκδρομή στην Κέρκυρα θα ολοκληρωθεί με το πολυπόθητο προ-
σκύνημα στο άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος και το άφθαρτο 

σκήνωμα της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Επιστροφή με το καράβι των 

18:00 και ελεύθερο βράδυ στα Ιωάννινα. 

Ημέρα 5η – Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022: ΑΡΤΑ, ΠΑΤΡΑ - ΙΛΙΟΝ 
Θα πάρουμε πρωινό και θα αναχωρήσουμε από τα Ιωάννινα με προορισμό 

την Άρτα. Θα επισκεφθούμε τον βυζαντινό ναό της Αγίας Θεοδώρας της Άρ-

τας, όπως και το πολυτραγουδισμένο αλλά και γεμάτο από θρύλους γεφύρι 
της Άρτας. Έπειτα, θα συνεχίσουμε το ταξίδι με προορισμό την Πάτρα. Θα 

προσκυνήσουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα και θα 

έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό και για να επισκεφθούμε τα «Ψηλαλώ-

νια», την οδό Τριών Ναυάρχων, τον πανέμορφο και γεμάτο ζωή πεζόδρομο 

της Ρήγα Φεραίου κ.α. Επιστροφή στο Ίλιον το βράδυ της Παρασκευής. 

 Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για κ 
 αλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 

από τα αναγραφόμενα σε αυτό. 
 Είναι σημαντικό να προλαβαίνουμε κάθε δυσκολία που φέρνει ανα-

στάτωση, και γι’ αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας. Με ηρεμία και τάξη 
και τη βοήθεια του Θεού θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις! 

 Παρακαλούμε για την τήρηση των χρόνων που ορίζονται κατά πε-
ρίπτωση! 

Χιλιομετρικές αποστάσεις 
 Από Ίλιον σε Ιωάννινα, 410 χλμ. με δύο συνοριακούς σταθμούς. 

 Από γέφυρα Αώου σε Μονή Στομίου, 4,5 χλμ. μονοπάτι. 
 Από Ιωάννινα σε Ηγουμενίτσα, 78 χλμ. 
 Από Ιωάννινα σε Ι.Μ. Γηρομερίου, 87 χλμ. και Σύβοτα, 46 χλμ. 
 Από Ιωάννινα σε Άρτα, 70 χλμ. και Πάτρα 152 χλμ. 


