
Ζαγοροχώρια

Τα Ζαγοροχώρια είναι ένας τόπος μοναδικός, ένα βασίλειο της πέτρας που σμιλεύτηκε στο
χρόνο από τη φύση και τον άνθρωπο.

  

        

          Στο Τσεπέλοβο, το πιο μαγευτικό χωριό του κεντρικού Ζαγορίου βρίσκεται ο Ξενώνας «το Καδί». Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα πέτρινα κτίσματα που ακολουθούν την αρχιτεκτονική παράδοση που αναδεικνύουν τα Ζαγοροχώρια. Διαθέτει  δωμάτια και διαμερίσματα  τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως 35 επισκέπτες. Είναι όλα με μπάνιο, τηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση και μερικά από αυτά με τζάκι. Στο ισόγειο υπάρχει άνετος χώρος καθιστικού όπου δίπλα στο αναμμένο τζάκι μπορείς να απολαύσεις   πρωινό, καφέ, ποτό ή γλυκό. Όταν ο καιρός το επιτρέπει αυτά μπορείς να τα γευτείς στη μυρωδάτη αυλή με τα πολύχρωμα λουλούδια κάτω από τη σκιά της καρυδιάς.  
      

  

Από το πρώτο λεπτό  ο επισκέπτης παίρνει τη γεύση μοναδικού παντρέματος της
φιλοξενίας και της παράδοσης. Στο σπιτικό πρωινό θα γευτείτε το ζυμωτό σπιτίσιο ψωμί,
τον αχνιστό τραχανά, τις σπιτικές μαρμελάδες και τις ζεστές  ζυμαρόπιτες και τυρόπιτες
φτιαγμένα από τα χέρια της κυρά- Βαγγελιώς. Μα πάνω απ’ όλα η υποδοχή και η ζεστή
παρέα από την οικογένεια του κυρ’ Γιάννη, γύρω από το τζάκι του  φιλόξενου καθιστικού  θα
σας κάνουν να νοιώσετε δικαιωμένοι για την επιλογή σας και θα σας κατευθύνουν στις
διαδρομές σας, έτσι ώστε να γνωρίσετε και να απολαύσετε τις ομορφότερες περιοχές του
Ζαγορίου.

  

        

Ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν την απόλαυση του φυσικού τοπίου με την φιλοξενία μια αξέχαστης διαμονής για δύο, για όλη την οικογένεια, για παρέες. Ανακαλύψτε την γοητεία της παράδοσης και της άνεσης, σ’ ένα χώρο με ξεχωριστό ύφος, στυλ και αρχοντιά!
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Βόρεια των Ιωαννίνων βρίσκεται το Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια όπως είναι γνωστά τα 46 χωριά του, που ξεπροβάλλουν ανάμεσα σε δασωμένα από πεύκα και έλατα βουνά της Πίνδου, σ’ ένα τοπίο με βαθύσκιωτα φαράγγια και φιδωτά ποτάμια, που είναι σκληρό και επικίνδυνο μα συνάμα φιλόξενο, όπου οι άνθρωποι συμβιώνουν με τη φύση απ’ τα πανάρχαια χρόνια και δημιουργούν.

           

  
      

  

        

          Ξεκινώντας ένα μαγευτικό ταξίδι στα Ζαγοροχώρια  με κυρίαρχο στοιχείο το πάντρεμα της φύσης και της πέτρας θα οδηγηθείτε σ΄ ένα από τα ομορφότερα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου, στο Τσεπέλοβο όπου σας περιμένει  «το Καδί» ένας ξενώνας με ξεχωριστό ύφος , στυλ και αρχοντιά!

Η γραφικότητα του χωριού και οι απεριόριστες δυνατότητες εξορμήσεων, το καθιστούν ιδανικό τόπο επίσκεψης για τους φυσιολάτρες, τους περιπατητές και τους φίλους της ορεινής περιπέτειας κάθε εποχή του χρόνου.

               

  
      

 2 / 2


