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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ : 3 - 7/7/2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

1η μζρα ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ 

Αναχϊρθςθ 7:00 π.μ. και με ενδιάμεςθ ςτάςθ φκάνουμε ςτο Ρίο για να περάςουμε ςτθ Ροφμελθ. υνεχίηουμε 

ζχοντασ κοντά μασ το ιςτορικό Μεςολόγγι και μζςω τθσ νζασ γζφυρασ του Αχελϊου.  τθ ςυνζχεια μζςω Εγνατίασ 

οδοφ μετάβαςθ ςτα Γιάννενα όπου κα πάρουμε μια εικόνα τθσ πόλθσ και δίπλα ςτθν λίμνθ Παμβϊτιδα κα ζχουμε 

χρόνο για γεφμα. Κατόπιν ςυνεχίηουμε τθν διαδρομι μασ για να βρεκοφμε ςτθν Ηγουμενίτςα, από όπου το F/B  κα 

μασ οδθγιςει ςτο νθςί των Φαιάκων. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ. 

 

 2η μζρα ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΑΛΑIΟΚΑΣΡΙΣΑ - ΚΑΝΟΝΙ 

Μετά το πρωινό κα αναχωριςουμε για το όμορφο Γαςτοφρι για να επιςκεφκοφμε το Αχίλλειον, μζροσ που τόςο 

αγάπθςε θ πριγκιπιςςα ίςυ.  Εν ςυνεχεία μια ςειρά από πανζμορφα, πνιγμζνα ςτο πράςινο χωριουδάκια, μασ 

οδθγοφν ςτθν πιο διάςθμθ παραλία του νθςιοφ, τθν Παλαιοκαςτρίτςα όπου επίςκεψθ ςτον Μοναςτιρι τθσ 

Παναγίασ και κα παραμείνουμε για μπάνιο και το μεςθμεριανό μασ γεφμα. Επιςτρζφουμε ςτθν Κζρκυρα και το 

απόγευμα ζνασ περίπατοσ ςτο Μον Ρεπό και ςτο Κανόνι κα μασ χαρίςει πανζμορφεσ ςτιγμζσ με φόντο το 

Ποντικονιςι. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για να απολαφςουμε τισ παροχζσ του ξενοδοχείου μασ. Δείπνο, 

διανυκτζρευςθ. 

 

 3η μζρα ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρωινό και ξεκινάμε για να γνωρίςουμε τθν βόρεια Κζρκυρα. Θα πάρουμε τθν πανζμορφθ διαδρομι που περνάει 

από τα δυτικά παραλιακά χωριά. Θα δοφμε με τθν ςειρά το Κοντόκαλι, τα Γουβιά, τθν Δαςιά, τον Ύψο και κα 
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καταλιξουμε ςτθν Καςςιόπθ που μερικζσ εκατοντάδεσ μζτρα κάλαςςασ χωρίηουν τισ ακτζσ τθσ από αυτζσ των 

Αγίων αράντα τθσ Αλβανίασ. Εκεί ςτο γραφικό χωριό κα ζχουμε τθν πρϊτθ μασ ςτάςθ. υνεχίηουμε για τα 

βορειότερα χωριά του νθςιοφ Αχαράβθ, Ρόδα και ιδάρι όπου κα παραμείνουμε για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι 

αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 

 

 4η μζρα ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΤΡΑ - ΜΠΕΝΙΣΕ - ΠΕΛΕΚΑ 

Αφοφ πάρουμε πρωινό κα ξεκινιςουμε  για τθν γνωριμία τθσ υπζροχθσ πόλθσ. Θα επιςκεφκοφμε τον ιερό ναό του 

Αγίου πυρίδωνα, πολιοφχου τθσ πόλθσ με το ψθλότερο καμπαναριό με μαρμάρινο τζμπλο και το ςκινωμα του 

Αγίου ςε επιχρυςωμζνθ ςαρκοφάγο, το μουςείο Αςιατικισ τζχνθσ, το φροφριο και κα περπατιςουμε ςτα 

καντοφνια, τθν ςτοά λιςτϊν και τθν πλατεία πιανάδα. Σο μεςθμζρι κα βρεκοφμε ςτισ Μπενίτςεσ όπου κα 

γευματίςουμε και κα απολαφςουμε τθν κάλαςςα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και το απόγευμα κα μεταβοφμε ςτο 

χωριό Πζλεκασ για να καυμάςουμε το θλιοβαςίλεμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 

 

 5η μζρα ΚΕΡΚΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρωινό αποχαιρετοφμε το πανζμορφο νθςί και με F/B περνάμε ςτθν Ηγουμενίτςα, παρακάμπτουμε τθσ 

Ιωνίασ οδοφ προσ τθν πόλθ-κζρετρο τθσ Αμφιλοχίασ. Εδϊ κα γευματίςουμε ςτα παρακαλάςςια γραφικά 

ταβερνάκια. Αφοφ διαςχίςουμε τθν Ήπειρο,  κατευκυνόμαςτε προσ το Αντίρριο και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. 

 

Σιμή ςυμμετοχήσ: 280€ 

Επιβάρυνςη μονοκλίνου: 100€ 

Σιμή παιδικοφ ζωσ 12 ετών ςτο δωμάτιο 2 ενηλίκων 120 € 

Σιμή παιδικοφ ζωσ 4 ετών ςτο δωμάτιο 2 ενηλίκων δωρεάν 

  

 Περιλαμβάνονται: 

  

 Μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν τελευταίασ τεχνολογίασ. 

 4 διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινα δωμάτια ςτο ξενοδοχείο CORFU SENSES RESORT 

 Ημιδιατροφι 4 πρωινά – 4 δείπνα 

 Ειςιτιρια πλοίου Ηγουμενίτςα – Κζρκυρα – Ηγουμενίτςα 

 υνοδόσ – ξεναγόσ του γραφείου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ταξιδιοφ 

 

           ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Σα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται 

 Ατομικά ζξοδα. 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
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