
Τα αξιοθέατα των Ιωαννίνων
Τα Ιωάννινα είναι πόλη της Ηπείρου, έδρα του Δήμου Ιωαννιτών και πρωτεύουσα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.                                                                        
                                           
                                           

                                              άποψη των Ιωαννίνων από ψηλά                    

11 λόγοι για να επισκεφθείτε τα Ιωάννινα 

Για να δείτε το μοναδικό σπήλαιο Περάματος

Για να ανακαλύψετε μόνοι σας τα σοκάκια της παλιάς αγοράς που είναι γεμάτα με παραδοσιακά
μαγαζιά και να αγοράσετε αναμνηστικά.

Για να δοκιμάσετε μία ήρεμη βαρκάδα στην καταγάλανη λίμνη

Για να περπατήσετε στα πέτρινα καλντερίμια του μικρού νησιού που βρίσκεται στην πανέμορφη
Παμβώτιδα.

Για να θαυμάσετε το μεγαλείο του μαντείου της Δωδώνης

Για να απολαύσετε την ομορφιά του κάστρου που βρίσκεται δίπλα στην λίμνη

Για να παρατηρήσετε τα εκθέματα των μουσείων  στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων

Για να λάβετε μέρος σε μοναδικές δραστηριότητες γεμάτες αδρεναλίνη και περιπέτεια (π.χ. 
ράφτινγκ, ιππασία , κανόε καγιάκ, ορειβασία και άλλες)

Για να έρθετε σε επαφή με μοναδικά φυσικά τοπία κοντά σε παραδοσιακούς οικισμούς στην 
ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων 

Για να απολαύσετε  τις μοναδικές γαστρονομικές πανδαισίες της περιοχής

Για να διασκεδάσετε στα αμέτρητα μπαράκια στο κέντρο της πόλης 

Τα μέρη μου πρέπει κάθε επισκέπτης να δει:
Το Κάστρο 
Το Κάστρο των Ιωαννίνων είναι η οχυρωμένη παλιά πόλη . Η σημερινή οχύρωση ανοικοδομήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό από τον Αλή Πασά στην ύστερη οθωμανική περίοδο, αλλά ενσωματώνει επίσης 
προϋπάρχουσες βυζαντινές κατασκευές. Αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών ετησίως όχι μόνο 
για τα μνημεία και τα μουσεία που περιέχει , αλλά και για τη βόλτα στα σοκάκια της 
καστροπολιτείας. Ένας ακόμα λόγος για να επισκεφτεί κάποιος το κάστρο είναι για να δει την 
πανοραμική θέα της λίμνης που μαγεύει  ακόμα και τους πιο απαιτητικούς!

   

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82


Το σπήλαιο Περάματος 
Τα Γιάννενα εκτός των άλλων είναι γνωστά και για το εντυπωσιακό σπήλαιο Περάματος. 
Το σπήλαιο χρειάστηκε 1.500.000 χρόνια μέχρι να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή και συνεχώς 
αλλάζει!  Αυτό το ασβεστολιθικό υπόγειο <<μουσείο γλυπτικής>>
περιέχει 19 είδη σταλακτιτών ,σταλαγμιτών και άλλων
σπηλαιολογικών ευρημάτων, καθώς και απολιθωμάτων. 

                                                                                                         

         Αναπαράσταση της απολιθωμένης
                                                                                                         αρκούδας που βρέθηκε στο 
                                                                                                          σπήλαιο και που έφτανε σε 
                                                                                                          ύψος τα 2,5μ.
                                                                 

Το μαντείο της Δωδώνης

Ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης με το 
αρχαιότερο  μαντείο στον ελλαδικό χώρο, το οποίο ήταν λατρευτικό  κέντρο του Δία και της 
Διώνης. Επίσης πολύ γνωστό είναι και το θέατρο της Δωδώνης που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π. Χ.  

Η λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της 
Μεταξύ των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής διακριτή θέση κατέχει η
λίμνη Παμβώτιδα με το νησάκι της, ένα από τα λίγα κατοικήσιμα νησιά σε λίμνες στην 



Ευρώπη .Η περιοχή της λίμνης είναι προστατευόμενος βιότοπος, ενώ μικρά πλεούμενα  
μετακινούν τους επισκέπτες από το νησί στα Ιωάννινα και το αντίθετο.

Τα μουσεία των Ιωαννίνων
Τα Ιωάννινα  έχουν αρκετά μουσεία που αξίζουν λίγο από το χρόνο σας για να τα 
επισκεφτείτε. λόγω της πληθώρας παραδοσιακών,τοπικών και ιστορικών εκθεμάτων που 
περιέχουν  και που σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσουν.

                                   

      
         Μουσείο Αργυροτεχνίας Μουσείο Αλή πασά στο νησάκι 

                     

                                                               
Πολεμικό Μουσείο στο Καλπάκι          Αρχαιολογικό Μουσείο



Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων         Δημοτικό Μουσείο
Παύλου Βρέλλη

          Βυζαντινό Μουσείο Λαογραφικό Μουσείο

Σε μικρή απόσταση από τα Γιάννενα βρίσκονται τα Ζαγοροχώρια, τα περισσότερα 
από τα οποία έχουν ανακηρυχθεί παραδοσιακοί οικισμοί χάρη στα ποικίλα 
αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία τους, και είναι χτισμένα σύμφωνα 
με τη ζαγορίσια αρχιτεκτονική, στην οποία κυρίαρχη θέση έχουν η πέτρα και το 
ξύλο.
΄Ενα άλλο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο είναι το Μέτσοβο και βέβαια δεν 
πρέπει να παραλείψετε να επισκεφτείτε τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας ή τα χωριά 
των Τζουμέρκων.

               Ζαγόρι                Συρράκο
                   



        Δρακόλιμνη Τύμφης                                  Χιονοδρομικό Ανηλίου

                             Χαράδρα Βίκου
               Μονή Κηπίνας

Τα Ιωάννινα είναι μία πανέμορφη πόλη με πολλά αξιοθέατα, μεγάλη ιστορία και 
πολιτισμό, αλλά και πολλές φυσικές ομορφιές  που  πρέπει να δείτε από κοντά έστω 
και μία φορά στη ζωή σας! Μετά να είστε σίγουροι πως θα γίνει ο αγαπημένος σας 
προορισμός!


