
Bonics racons de Grècia 
 Senderisme a Zagori i Meteora 
 
Hi ha llocs bonics en el món que estan ocults, no en els titulars i difícilment es pot sentir 
parlar d'ells. Això descriu la regió de Zagori a Epiro, Grècia. Pobles tradicionals, camins de 
pedra, ponts arquejats i bellesa natural ...  
Uneix-te a nosaltres en aquesta exploració per descobrir a peu els camins secrets de Vikos, 
Parc Nacional d'Aoos, conèixer els mites i històries de la zona i observar la flora i la fauna 
d`aquest lloc. A més, no us perdeu l'oportunitat de visitar Meteora, declarada Patrimoni 
de la Humanitat per l'UNESCO, i seguir els camins dels antics monjos.  
 
Durant el recorregut farem:  
.-Caminar pel congost de Vikos, un dels canyons més profunds del món. 

.-Explora els pobles de pedra tradicionals intactes pel temps. 

.-Creuant ponts de pedra arquejats. 

.- Passeig pel llac alpí del  Dragon "Drakolimni"  

.-Observar la flora i la fauna del Parc Nacional de Vikos i Aoos. 

.-Seguir els camins dels antics monjos i caminar fins als monestirs de Meteora. 

.-Prova la deliciosa cuina típica i coneix l'hospitalitat de la gent local. 

 
Dia 1: Arribada a Atenes  
Arribada a l'aeroport d'Atenes, trasllat al seu hotel al centre d'Atenes, dia lliure per explorar 
la ciutat  
 
Dia 2: Atenes - Monodendri - Vitsa 
Després d'esmorzar, sortim cap a la impressionant zona de Zagori (aprox. 7 hores en cotxe, 
incl. parades).  
· Visita del Mirador d'Agia Paraskevi 
En arribar, visitarem l'església bizantina d'Agía Paraskevi des del poble de Monodendri.  
És una ruta molt fàcil que ens portarà al tercer mirador més espectacular del Congost.  
Durada: aprox. 1 hr. / Distància :2Km  

 
Cliqui a la fletxeta de baix per seguir a la plana següent 



 
· Visita al mirador d'Oxia i al Bosc de Pedra  
Després, anirem al segon mirador més espectacular del Congost, a Oxia. També visitarem 
l'únic Bosc de Pedra, un monument natural de formacions rocoses.  
Retorn al poble de Vitsa, arribada al nostre hotel, descans i sopar. 
Àpats inclosos: esmorzar, dinar lleuger (entrepà), sopar.       
Allotjament: Hotel tradicional a Vitsa 
 
Dia 3: Kapesovo – Vradeto – Beloi – Vradeto – Kapesovo - Kipi 
· Ruta senderisme: KAPESOVO - VRADETO - BELOI -VRADETO - KAPESOVO  
Sortint del poble de Kapesovo, baixarem fins al congost i pujarem per les escales de 
Vradeto (camí de pedra construït al segle XVI als vessants del congost de Vikos) fins al poble 
més alt de Zagoria, Vradeto (1340m). Des d'allà, seguirem un altre camí per arribar al 
mirador de Beloi (1450m), on poder gaudir de les vistes panoràmiques del barranc de Vikos. 
Tornada a Kapesovo per la mateixa ruta.  
Duració  aproximada:4.30Hrs /distància:11,4km 
 

punt de referència Altitut temps transcorregut Distàmcia total 

Poble de Kapesovo 1.150 m.  0 m 

Escales de Vradeto 1060 m. 20’  1.100 m 

Poble de Vradeto 1.340m 1:15’ 3.300m 

Mirador Mpeloi 1.400m 2:00’ 5400m 

retorn a l’ origen   3:50’ 10.800m 

 
    
   
    
    
    
   
Ruta de senderisme ELS 6 PONTS DE PEDRA  
¡Una ruta que ens recordarà l’ història i els vells temps ! 
Desprès d’esmorzar anem a seguir una ruta dintre dels boscos de Zagori  i visitar els sis 
ponts de pedra mes bonics i coneguts del congost.  
Duració aproximada: 4:30hrs. / distància: 11,4 Km  
 

Cliqui a la fletxeta de baix per seguir a la plana següent 

Punt de referència altitud temps transcorregut distància total 

Pont de Kokori 700 m  0 m 



Pont de Plakida 730 m 20’ 1.500m  

Pont de Milou 740 m 50’  3.500m 

Pont de Pitsioni 740 m 1:20’ 5.000 m 

Pont de Kontodima 750 m 1:40’ 6.000 m 

Pont de Missiou 690 m 3:10’ 8.000 m 

 
*Tingueu en compte que aquesta ruta és molt flexible i podem fer-ho de moltes maneres 
diferents, sempre depenent del nivell del grup. Vostè pot fer-ho tot caminant o fer alguns 
trams en cotxe, etc.  
Torna al poble de Vitsa, arribada al nostre hotel, descans i sopar  
Àpats inclosos: esmorzar,  dinar lleuger(entrepà) , sopar. 
Allotjament: Hotel tradicional a Vitsa.  
 
Dia 4: Monodendri – Papigo (travessant el congost de Vikos)  
· Ruta senderisme  TRAVESSANT EL CONGOST DE VIKOS 
Aquest és un dels camins més bells, impressionants i gratificants de la zona i està considerat 
un dels congosts més profunds del món! En travessar el barranc, podem admirar les  rares 
varietats d'aus silvestres i flors del Parc Nacional de VikosAoos. A primera hora de la tarda 
arribarem al poble de Vikos.  
  

  
Duració aproximada: 5:30-6:00/ Distància: 13Km 
 
 

Punt de referència  altitut temps transcorregut distància total 

Poble de 
Monodendri 

1.050m  0 m 

Congost de Vokos 680 m 45’ 2.100 m 

Font Klima 610 m 2:30’ 5.300 m 

Voidomatis river 
springs 

480 m 5:00’ 10.600 m 

Poble de Papigo 750 m 5:45’ 12.300 m 

Trasllat a l’ hotel a Papigo, sopar i descans. 
Àpats inclosos: Esmorzar, dinar lleuger ( snak), sopar  
Allotjament : Hotel tradicional de Papigo. 
 

Cliqui a la fletxeta de baix per seguir a la plana següent 



 

 

Dia 5: Papigo - Dragon Lake (Drakolimni) - Refugi d'Astraka  
RUTA SENDERISME MIKRO PAPIGO - DRAGON LAKE - REFUGI ASTRAKA 
La nostra ruta d'avui és ascendint a Dragon Lake i després al Refugi d'Astraka. És una ruta 
molt exigent, però també impressionant! El paisatge alpí sens dubte et captivarà! Seguirem 
fins al preciós "Dragon Lake", situata 2050m d'altitud. La vista d'aquest paisatge màgic 
definitivament li recompensarà després d'un llarg dia de senderisme.  
Torna al refugi d'Astraka, per gaudir de les vistes i la posta de sol. Sopar al refugi.  
Durada: aprox. 6:30h (inclòs. llac) / Distància: 11.6km  
Àpats inclosos: esmorzar,  dinar lleuger ( entrepà) , sopar  
Allotjament: Refugi Astraka, en dormitori? 
 
Dia 6: Refugi d'Astraka - Pavigo - Meteora  
Avui, tornarem al poble de Papigo (ruta de baixada).  
Durada: aprox. 2:30h / Distància: 6km  
En arribar al poble de Papigo, visitarem les Fonts d'Ovires: un bell congost, on les roques 
en forma d'escuma formen petites piscines. 
Després de berenar, sortirem cap a Meteora, Patrimoni Cultural de la UNESCO  (aprox. 2.5h 
amb cotxe) 
Àpats inclosos: esmorzar, dinar de pícnic, sopar.  
Allotjament: 3* Hotel a Meteora. 
 
 
Dia 7: Meteora - Atenes  
RUTA METEORA RUTA SENDERISME 

Avui explorarem el paisatge únic de Meteora a peu i admirarem les espectaculars roques de 
gres amb 
400 metres d'alçada. Seguim els antics camins utilitzats pels monjos, a través de les roques 
Costerut, visita un dels monestirs i gaudeix de les boniques vistes! 
Durada: màx. 5:00hrs (inclòs. Visites en monestirs)/ Distància: 6-8km 
Picnic a Meteora i sortida per tornar a Atenes (aprox. 4.5 h en cotxe) 
Àpats inclosos: esmorzar, dinar (picnic). Allotjament: 3* Hotel a Atenes. 
Dia 8: Atenes. 

Cliqui a la fletxeta de baix per seguir a la plana següent 



Esmorzar i en el moment indicat trasllat a l'aeroport d'Atenes. 

*El programa i les activitats incloses depenen de les condicions meteorològiques i es poden 
modificar per motius de seguretat si no són assolibles 
 

DATES DE SORTIDA 2021 

13 DE JUNY  

05 SEP  

10 OCT 

PREU NET PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE des de  1080.00 €  

+  AVIÓ  ( el preu varia depenent del dia de sortida) 

SUPLEMENT INDIVIDUAL: 235.00 

EL PREU INCLOU 

 - 2 nits a Atenes a l'hotel Arion 3* o similar amb esmorzar.  

- 4 nits en hotels de 3* i hotels amb encant i 1 nit al refugi d'Astraka segons programa (sac 

de dormir requerit)  

- Règim com s'indica en el programa indicat. 

- Trasllats Aeroport – hotel – aeroport a Atenes. 

- Entrada en un dels monestirs de Meteora. 

 - Guia de muntanya acompanyant en espanyol.  

- Assistència en espanyol amb arribada a Atenes. 

- Viatge en cotxe segons programa . 

- Desplaçament  

- Tot l'equipament necessari per als dies de trekking 

 

EL PREU NO INCLOU  

 - Begudes durant els àpats 

 - Assegurança de viatge 

 - Propines i extres  

- Vols a/des d'Atenes 

 


