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Βιώστε την εμπειρία
με την Myrtaly Congress!

Η Myrtaly Congress είναι Ηπειρώτισσα, το λέει και το… όνομά της
το οποίο προήλθε από την Μυρτάλυ - Ολυμπιάδα
πριγκίπισσα των Μολοσσών της Ηπείρου και μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ως… γνήσια Ηπειρώτισσα γνωρίζει το πως να σας ξεναγήσει
στους θησαυρούς του ευλογημένου τόπου της Ηπείρου!

Ιτς Καλέ, Ιωάννιν
α

Νησάκι λίμνης Παμβώτιδας, Ιωάννινα
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Από τα επιβλητικά βουνά, τα παραδοσιακά χωριά,
τα ποτάμια και τις λίμνες, τα γραφικά γεφύρια
και τους εθνικούς δρυμούς μέχρι τις δαντελωτές παραλίες
του Ιονίου με τα κρυστάλλινα νερά και τα γραφικά σοκάκια.

Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ, Μέτσοβο

Από τα Ιωάννινα με τη λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της,
τη γραφική καστροπολιτεία μέχρι το κοσμοπολίτικο Μέτσοβο.
Από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης
μέχρι τα ιστορικά χωριά του Σουλίου.

Από τα ατμοσφαιρικά και τουριστικά
αναπτυγμένα Ζαγοροχώρια
μέχρι τα πιο άγνωστα Μαστοροχώρια,
την εναλλακτική Κόνιτσα
και τα πιο άγνωστα χωριά του Πωγωνίου.
Από τα Κατσανοχώρια μέχρι τα Τζουμέρκα.
Κολυμπήθρες, Πάπιγκο, Ζαγοροχώρια

Ιερά Μονή Κηπίνας, Τζ
ουμέρκα
Γέφυρα της Πλάκας, Τζουμέρκα

Από την Πρέβεζα και τον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης με το νέο μουσείο
μέχρι τις πηγές του Αχέροντα και το Νεκρομαντείο.

Από την Άρτα με το πολυτραγουδισμένο της γεφύρι
και τα όμορφα ορεινά χωριά μέχρι το σπάνιο οικοσύστημα του Αμβρακικού.

Λιμάνι, Πρέβεζα

Από τα κοσμοπολίτικα
θέρετρα Πάργα, Σύβοτα και Πέρδικα
μέχρι το απλό ψαροχώρι Σαγιάδα
στο βορειότερο σημείο
της ακρογραμμής.
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Παραλία Μικρή Άμμος, Σύβοτα, Θεσπρωτίας

Ένα ταξίδι για κάθε εποχή του χρόνου
και για κάθε ανάγκη!
Πάργα

Γιατί στην Ήπειρο;

Οι υπηρεσίες μας

• Πολιτισμός, αξιοθέατα,
γαστρονομία, δράση,
σε έναν προορισμό!

Η έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα μας
αναλαμβάνει το σχεδιασμό
και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
ταξιδιωτικών υπηρεσιών για:

• Εύκολη πρόσβαση μέσω
της Ιόνιας και της Εγνατίας Οδού
και των αεροδρομίων
«Βασιλεύς Πύρρος» και Ακτίου

• Συνέδρια / συσκέψεις / εταιρικές συναντήσεις
• Ταξίδια κινήτρων (incentives)
για στελέχη και πελάτες επιχειρήσεων

• Σύγχρονες
ξενοδοχειακές μονάδες

• Εταιρικά ταξίδια
• Επαγγελματικά ταξίδια (Corporate Travel)

• Συνεδριακά κέντρα /
χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων

• Ταξίδια οργάνωσης ομάδων (Team buildings)

Οι εξιδεικευμένες παροχές μας
για αυθεντικές εμπειρίες στην Ήπειρο
• Δραστηριότητες στο βουνό και στη θάλασσα
• Πολιτιστικές περιηγήσεις
• Περιπατητικές διαδρομές
• Ποδηλατικές διαδρομές
• Περιηγήσεις
• Θεματικές ξεναγήσεις
• Γαστρονομικές εμπειρίες
• Γευσιγνωσία κρασιού
• Κυνήγι τρούφας
• Δραστηριότητες αναψυχής

Πεζόδρομος Καλλάρη, Ιωάννινα

Ιερά Μονή Αγίου
Φιλανθρωπηνών, Ν Νικολάου
ήσος Ιωαννίνων
Ψάρεμα στη Λίμνη Παμβώτιδα, Ιωάννινα

Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, Μέτσοβο

