
Τουριστικός Οδηγός 
Ιωαννίνων

 Τα Ιωάννινα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου.

 Είναι  χτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας σε 

ύψος 500 περίπου μέτρων.



Γενικές Πληροφορίες

Ο συνδυασμός των ιστορικών μνημείων με τη λίμνη, τις παραδόσεις, τα παλιά αρχοντικά, 

τα σοκάκια, το σπήλαιο και τα μικρά μαγαζάκια μαγεύουν και αιχμαλωτίζουν τον επισκέπτη. 

Επίσης τα μουσεία που προβάλλουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης είναι η 

εγγύηση για μία αξέχαστη εμπειρία. 

Η πόλη επίσης ενδείκνυται για πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία και κωπηλασία. Φυσικά 

δε λείπει η νυχτερινή διασκέδαση που ικανοποιεί όλα τα γούστα.



Το Κάστρο

 Το κάστρο των Ιωαννίνων 
κατασκευάστηκε την εποχή του 
Αυτοκράτορα Ιουστινιανού για την 
οχύρωση του Βυζαντινού κράτους, ενώ 
την εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε 
ένα από τα μεγαλύτερα διοικητικά 
κέντρα του ελλαδικού χώρου.. Σήμερα 
αποτελεί στολίδι των Ιωαννίνων και 
στο εσωτερικό του υπάρχουν κτίσματα 
από την εποχή της τουρκοκρατίας, 
μικρά καφενεία αλλά και μερικά από τα 
σημαντικότερα μουσεία της πόλης. 



Το Νησάκι 

Η αίσθηση του ταξιδιού στο χρόνο σε συνοδεύει και στην περιήγησή σου στο νησί. Η βόλτα 

στα σοκάκια που σχηματίζονται ανάμεσα στα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια ηπειρώτικης 

κατασκευής είναι μαγευτική. Τα μαγαζάκια λαϊκής τέχνης σε συνδυασμό με τα μικρά 

παραδοσιακά μεζεδοπωλεία σε μεταφέρουν σε άλλες εποχές.



Μία βόλτα δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων είναι ο ιδανικός τρόπος για να αρχίσεις ή να 

κλείσεις τη μέρα σου, ανεξαρτήτως εποχής. Στάσου για ένα καφέ σε μία από τις 

καφετέριες της πλατείας Μαβίλη ατενίζοντας τη λίμνη. Κάπου εκεί, θα σταματήσει και ο 

χρόνος. Είσαι μπροστά στην Παμβώτιδα, μία από τις ελάχιστες αστικές λίμνες της 

χώρας, το σήμα κατατεθέν των Ιωαννίνων, ηλικίας 26.000 ετών! Είναι με διαφορά η 

ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας, με τις πυκνοφυτεμένες όχθες της και τα επιβλητικά 

βουνά να καθρεφτίζονται στα νερά της. 

Δίπλα από τη Λίμνη



Η Παλιά Πόλη 

 Διατηρητέες στοές, αρχοντικά και οικήματα του 
προηγούμενου αιώνα μαρτυρούν την έντονη 
εμπορική δραστηριότητα εμπόρων και τεχνιτών. 
Σεργιανίζοντας στην παλιά αγορά  θα 
συνειδητοποιήσετε ότι το χθες και το σήμερα 
συνυπάρχουν αρμονικά στα στενά πεζοδρόμια 
της Ανεξαρτησίας και τους πεζόδρομους της 
Λόρδου Βύρωνος και της Καλλάρη. Ανάμεσα 
στα καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης και αυτών 
με την πιο αφαιρετική αισθητική (από νεότερους 
δημιουργούς) ξεπηδούν καλόγουστα στέκια 
όπως ρεμπετάδικα, τσιπουράδικα και  καφενεία.



Τα Γνωστότερα Μουσεία 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Το Μουσείο κατασκευάστηκε στο διάστημα 1963-66 με σχέδια του αρχιτέκτονα Άρη 

Κωνσταντινίδη και φιλοξενεί αρχαιολογικά ευρήματα από τον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου. 

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

Το κεντρικό κτήριο του Μουσείου κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1960 ως Βασιλικό 

περίπτερο στο χώρο της εσωτερικής ακρόπολης του Κάστρου των Ιωαννίνων. 



Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη

Στο 14ο χλμ. της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά στο Μπιζάνι, βρίσκεται το μουσείο 

κέρινων ομοιωμάτων του γλύπτη Παύλου Βρέλλη. Τα κέρινα ομοιώματα του μουσείου, σε φυσικό 

μέγεθος και ενταγμένα σε μια πιστή αναπαράσταση του περιβάλλοντος της εποχής τους, 

ξαναζωντανεύουν μορφές της νεώτερης κυρίως ιστορίας.Τρεις οι θεματικές ενότητες του 

Μουσείου: η Προεπαναστατική περίοδος (το Κρυφό Σχολειό, η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, το 

μαρτύριο του Διονυσίου Σκυλοσόφου κ.α.), γεγονότα του 1821 (οι Κλέφτες, ο θάνατος του Αλή 

πασά κ.α.) και εικόνες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (οι γυναίκες της Πίνδου κ.α.).

Μουσείο Αργυροχρυσοχοϊας

Βρίσκεται κοντά  στο Βυζαντινό Μουσείο. Σε αυτό εκτίθενται χάλκινα σκεύη, αντικείμενα και 

κοσμήματα της μικροτεχνίας και αργυροχρυσοχοΐας. 



Το Σπήλαιο 

Στα βορειοδυτικά  της λίμνης Παμβώτιδας  στον οικισμό του Περάματος, υψώνεται ο 

ασβεστολιθικός λόφος Γκορίτσα (ύψος κορυφής 555μ). Στα έγκατά του σχηματίστηκε πολυδαίδαλο 

σπήλαιο μέσω πολύπλοκων φυσικών διεργασιών. Στους θαλάμους και τους διαδρόμους του, 

αναπτύσσονται ποικιλόμορφα σταλαγμιτικά και σταλακτιτικά σχέδια. Οστά και δόντια από αρχαϊκά 

είδη αρκούδας των σπηλαίων υποδεικνύουν πως εκεί έβρισκαν καταφύγιο  τέτοια, εξαφανισμένα 

σήμερα, μεγαλόσωμα θηλαστικά.

Η επισκέψιμη, με συνοδεία οδηγού, διαδρομή έχει μήκος 1.100 μ. Η θερμοκρασία μέσα στο 

σπήλαιο είναι σταθερή (18ο Κελσίου). Στην είσοδο του οικισμού, λειτουργεί Κέντρο 

Πληροφόρησης Επισκεπτών.



Διασκέδαση 

Η πόλη που μετρά πάνω από 100 χώρους εστίασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να είναι 

πάντα ζωντανή, χειμώνα και καλοκαίρι, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τα αμέτρητα 

bars & clubs, οι ζωντανές μουσικές σκηνές με ελληνικό & ξένο ρεπερτόριο και τα γραφικά 

εναλλακτικά σημεία στην παλιά πόλη που είναι ιδανικά για το ποτό ή το cocktail σας, θα κάνουν 

την επίσκεψή σας στα Ιωάννινα λόγο για να ... ξαναρθείτε!

Ένταση και κέφι χαρακτηρίζουν τη νύχτα στα Ιωάννινα που σφύζει από ζωή μιας και ο μεγάλος 

αριθμός των νέων ανθρώπων την κρατούν σε εγρήγορση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Η Αγορά
 Η αγορά των Ιωαννίνων προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία 

shopping με πολλές επιλογές, καθώς τα περισσότερα 

καταστήματα είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο, το οποίο στο 

μεγαλύτερο τμήμα του έχει πλέον πεζοδρομηθεί. Στους 

πολυσύχναστους δρόμους <<πέφτουμε>> πάνω σε έναν 

καταναλωτικό… πειρασμό με διεθνή brands και ενημερωμένες 

boutiques. 


