2019

PREMIER SOCCER CUP

ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ

Περιοχή: Ιωάννινα

Διοργανωτές: Pentagon Sports & Travel

Website: www.pentagon.gr

Συμμετέχουσες Χώρες:
Πρώτη Διοργάνωση: 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15-17 Ιουνίου 2019

Κατηγορίες: ΑΝΔΡΕΣ: M38 - M38/7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρα: Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ: Άφιξη των ομάδων & check in στο ξενοδοχείο, παιχνίδια ομίλων
ΚΥΡΙΑΚΗ: Παιχνίδια ομίλων, ελεύθερο πρόγραμμα (επιλογή: επίσκεψη στο Νησί της Κυρά Φροσύνης)
ΔΕΥΤΕΡΑ: Παιχνίδια κατάταξης & τελικοί, τελετή απονομής επάθλων & αναχώρηση ομάδων

ΣΗΜ.: η «επιλογή» αποτελεί ενδεικτική πρόταση
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 μ.Χ, μέσα στα πλαίσια του σχεδίου του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για την
οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Είναι το πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε
το μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα στο Κάστρο αναπτύχθηκαν τα ελληνικά γράμματα, εκεί
έζησε ο Αλή Πασάς το μεγάλο του έρωτα με την κυρά-Βασιλική, εκεί ερωτεύτηκε την κυρά-Φροσύνη την ερωμένη του γιου
του, εκεί δίδαξαν οι μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους, εκεί σπούδασαν την τέχνη του πολέμου οι μεγάλοι οπλαρχηγοί. Αυτό το
ιστορικής σημασίας κάστρο αποτελείται από τέσσερα τμήματα: τον εξωτερικό περίβολο, τη Β.Δ. ακρόπολη με το Ασλάν
Τζαμί, την Ν.Α. ακρόπολη με το Ιτς Καλέ και την Καστροπολιτεία, την παλαιά πόλη των Ιωαννίνων. Η έκταση μέσα στα τείχη
του είναι 200 στρέμματα περίπου, έχει περίμετρο 2.000 μέτρων και πλάτος 10 μέτρων.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Το Σπήλαιο του Περάματος δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια στο εσωτερικό του λόφου Γκορίτσα, πάνω ακριβώς
από το χωριό. Ανακαλύφθηκε το 1940 από κατοίκους του Περάματος και το 1956 οι σπηλαιολόγοι Άννα και Ιωάννης
Πετρόχειλος ξεκίνησαν την εξερεύνησή του. Το πραγματικό αυτό στολίδι είναι γνωστό για την ποικιλία των σταλακτιτών
και σταλαγμιτών που διαθέτει και συγκαταλέγεται στα καλύτερα σπήλαια του κόσμου. Σε όλο το μήκος της διαδρομής,
που είναι 1.500 μέτρα περίπου, θα συναντήσετε πολλές αίθουσες με ιδιαίτερα πλούσιο διάκοσμο. Γρανικού. Ο διάκοσμος
αυτός αποτελείται από σταλακτίτες, οι οποίοι ξεκινούν από την οροφή των πετρωμάτων, σταλαγμίτες, οι οποίοι ξεκινούν
από το έδαφος, ελικτίτες, μαργαριτάρια σπηλαίων κ.α. Θα δείτε επίσης απολιθωμένα οστά και δόντια από ένα σπάνιο
είδος αρκούδας, της σπηλαίας άρκτου, που βρέθηκαν εκεί για πρώτη φορά.

ΝΗΣΑΚΙ
Το Νησάκι είναι ένας γραφικότατος οικισμός στη λίμνη Παμβώτιδα, που συγκροτείται από εκατό περίπου οικογένειες.
Κάνοντας το γύρο του νησιού, θα δείτε τα απλά παραδοσιακά σπίτια με τους πανέμορφους κήπους, τα στενά
πλακόστρωτα σοκάκια και τα διάφορα καταστήματα με εκθέματα της γιαννιώτικης παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Στο
Νησάκι βρίσκεται το Μουσείο Αλή Πασά, το μέρος όπου θανατώθηκε ο θρυλικός Αλής. Θα δείτε τον οντά του Πασά και
τις τρύπες στο πάτωμα από τις σφαίρες που τον σκότωσαν, τοπικές ενδυμασίες και έγγραφα της εποχής καθώς και
προσωπικά αντικείμενα του Αλή Πασά και της κυρά-Φροσύνης.

ΔΩΔΩΝΗ
Στη στενή κοιλάδα ανατολικά του Τόμαρου βρίσκεται το ιερό της Δωδώνης, που στην αρχαιότητα αποτελούσε το
θρησκευτικό κέντρο της βορειοδυτικής Ελλάδας και συνδεόταν με τη λατρεία του πατέρα των θεών, Δία. Η Δωδώνη ήταν
γνωστή για το ξακουστό μαντείο, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια, στοιχείο
που επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές του στα ομηρικά έπη.
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