
ΠΑΡΓΑ         ΣΥΒΟΤΑ



ΠΑΡΓΑ
Η Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας της άλλοτε
επαρχίας Μαργαριτίου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε υψόμετρο 139 μ. και έως τα
παράλια του Ιόνιου Πέλαγος. Έχει πληθυσμό 2.415 κατοίκους. Αποτελεί ιστορική έδρα του δήμου Πάργας ενώ η
δημοτική ενότητα Πάργας έχει πληθυσμό 3.904 κατοίκους .Έδρα του δήμου είναι το Καναλλάκι, αλλά η Πάργα
αποτελεί οικονομικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. Στην δημοτική κοινότητα ανήκουν οι τοπικές
κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας, Λιβαδαρίου .

ΣΥΒΟΤΑ

Τα Σύβοτα είναι παραθαλάσσιο χωριό στα νότια του νομού Θεσπρωτίας. Τα Σύβοτα αποτελούν ένα από τα κυριότερα
παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συγκεντρώνει πλήθος τουριστών τόσο από
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ο οικισμός είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο βρίσκονται
διάσπαρτες διάφορες νησίδες, κυριότερες εκ των οποίων είναι ο Άγιος Νικόλαος,το Μαύρο Όρος και το Μουρτεμένο.
Σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής είναι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, ο κατασκευασμένος το 1884 φάρος του
νησιού Μαύρο Όρος καθώς και ο αρχαίος οικισμός του Βραχωνά. Κυριότερες παραλίες της περιοχής είναι η Μικρή και
Μεγάλη Άμμος, η Μπέλλα Βράκα, η Ζάβια,η Πισίνα,η Ζέρη και ο Γαλλικός Μώλος.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Θεσ/νίκη -> Πάργα - Σύβοτα
Αναχώρηση στις 7:30 το πρωί ,με ενδιάμεση στάση Γρεβενά.
Στην συνέχεια ύστερα από μία υπέροχη παραθαλάσσια
διαδρομή , άφιξη στα μαγευτικά Σύβοτα και ακολούθως στην
ειδυλλιακή Πάργα.

2η εώς 3/4/7η Ημέρα: Πάργα - Σύβοτα
Ημέρες ελεύθερες να χαρείτε και να χαλαρώσετε αλλά και να επιλέξετε
κάποιες εκδρομές ή μικρές κρουαζιέρες που περιέχουν οι προορισμοί, για να
γνωρίσετε ακόμη καλύτερα την μαγεία που περιέχουν οι προορισμοί αλλά
και να κάνετε το μπάνιο σας ,σε ακόμα πιο υπέροχες και άβατες παραλίες.

4/5/8η Ημέρα: Πάργα – Σύβοτα -> Θεσ/νίκη

Γοητευμένοι από την πληθώρα των εντυπώσεων
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τον
δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεση στάση στα
Γρεβενά, άφιξη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.


