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Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη
Ένα αληθινά εντυπωσιακό δημιούργημα, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μουσείο
κέρινων ομοιωμάτων στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα καλύτερα σε όλο τον
κόσμο. Τα αξεπέραστης ομορφιάς κέρινα ομοιώματα που κυριολεκτικά “μιλάνε” για
την ιστορία της Ηπείρου και ολόκληρης της Ελλάδας θα σας εντυπωσιάσουν.Μην
παραλείψετε να το επισκεφτείτε για κανένα λόγο!
Η λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της
Πηγή ζωής και πραγματικό στολίδι για την πόλη των Ιωαννίνων είναι η θρυλική
λίμνη της. Θα γοητευτείτε από το υπέροχο τοπίο και τη φυσική ομορφιά και θα
γεμίσετε με θετική ενέργεια κάνοντας έναν περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο. Στη
μέση της λίμνης βρίσκεται το γραφικό νησάκι, ένας πανέμορφος παραδοσιακός
οικισμός πλημμυρισμένος από πράσινο που έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία
καιπρέπει να το επισκεφτείτε
Το κάστρο των Ιωαννίνων
Ένα από τα παλαιότερα κάστρα που σώζονται στην Ελλάδα, το κάστρο των
Ιωαννίνων εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα με την επιβλητικότητά του. Θα δείτε
την παλαιά πόλη των Ιωαννίνων,σημαντικά μουσεία τζαμιά, μπουντρούμια αλλά το
κυριότερο είναι πως μπροστά στα μάτια σας θα ζωντανέψουν μύθοι και παραδόσεις
αιώνων. Μία εμπειρία που αξίζει να ζήσετε!
Το σπήλαιο Περάματος
Ένας ασυνήθιστος κόσμος, ένας κόσμος διαφορετικός γεμάτος χρώμα, εικόνες και
μυστήριο. Το Σπήλαιο Περάματος, που δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000
χρόνια περίπου, ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και άρχισε να εξερευνείται το 1956.
Με την είσοδο σας στο Σπήλαιο θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό μπροστά στην
ομορφιά που θα αντικρίσετε, θα αισθανθείτε δέος μπροστάστη δύναμη της φύσης
και θα ενθουσιαστείτε με την πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα του χώρου.
Μην το χάσετε!
Μουσείο και Πινακοθήκες
Ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας είναι τα μουσεία και οι πινακοθήκες που συναντά
κανείς μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Όσοι από σας είναι λάτρεις της ιστορίας,
της τέχνης και του πολιτισμού θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν χώρους
που αποτελούν αξιόλογες πηγές γνώσεων και πληροφοριών γιαπολλές περιόδους
της ιστορίας της Ελλάδας, αλλά και να θαυμάσουν έργα παλαιών και σύγχρονων
Ελλήνων καλλιτεχνών.
Τζαμιά
Η εποχή της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα η παρουσία του Αλή Πασά στα Ιωάννινα
άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην πόλη. Αρκετά είναι τα κτίσματα που
σώζονται μέχρι σήμερα και θυμίζουν εκείνες τις εποχές με πιο χαρακτηριστικά
παραδείγματα τα τρία μεγαλοπρεπή τζαμιά που δεσπόζουν στην πόλη και έχουν
αφήσει τη σφραγίδα τους σε όλους όσους τα έχουν θαυμάσει από κοντά.
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