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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: 20 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ :  23 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 

Η Λευκάδα είναι το τζταρτο ςε ζκταςθ νθςί του Ιονίου Πελάγουσ και βρίςκεται 

πολφ κοντά ςτο Νομό Αιτωλοακαρνανίασ, με τον οποίο πικανολογείται, ότι κατά τθν 

αρχαιότθτα ιταν ενωμζνθ. Η Λευκάδα, είναι το μοναδικό νθςί με οδικι πρόςβαςθ, ζχει 

περίπου 23.000 μόνιμουσ κατοίκουσ και καλφπτει μία ζκταςθ 302 τετραγωνικϊν 

χιλιομζτρων. Σο κλίμα του νθςιοφ είναι υγρό μεςογειακό, με ηεςτά καλοκαίρια και 

κρφουσ χειμϊνεσ. Οι απζραντεσ κατάφυτεσ εκτάςεισ τθσ Λευκάδασ, τα βακυγάλανα 

νερά του Ιονίου και ο λαμπερόσ ιλιοσ, που λοφηει με τισ ακτίνεσ του το νθςί, 

δθμιουργοφν το ιδανικό ςκθνικό για ονειρεμζνεσ διακοπζσ. Σο πανζμορφο και 

ειδυλλιακό αυτό νθςί ανικει ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Επτανιςων, απζχει μόλισ 

100 μζτρα από τθν Ακαρνανία, με τθν οποία ςυνδζετε με μια πλωτι γζφυρα και μαηί με 

τα γφρω νθςάκια Κάλαμο, Μεγανιςι, κορπιό, Μαδουρι, Κυκρό και Θθλειά, 

αποτελοφν το Νομό Λευκάδασ. 

Η Λευκάδα είναι ζνα νθςί με αςτείρευτεσ φυςικζσ ομορφιζσ. Ζχει αποκτιςει 

παγκόςμια φιμθ, τθν οποία οφείλει κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό ςτθν αγάπθ που ζτρεφε 

για το υπζροχο αυτό νθςί ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Ζλλθνασ 

κροίςοσ επζλεξε να δθμιουργιςει τον προςωπικό του παράδειςο ςε αυτόν τον τόπο. Ο 

κορπιόσ, το διάςθμο νθςί του Ωνάςθ, που φιλοξζνθςε μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ 

προςωπικότθτεσ τθσ νεότερθσ ιςτορίασ, βρίςκεται απζναντι από το Νυδρί.  Η 

περιιγθςθ ςτο νθςί αποτελεί μία πραγματικι ζκπλθξθ για κάκε ταξιδιϊτθ. Σα 
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παραδοςιακά χωριά με τθ νθςιώτικθ αρχιτεκτονικι τουσ και οι Λευκαδίτεσ με τθ ηεςτι 

φιλοξενία τουσ δθμιουργοφν μία οικεία ατμόςφαιρα. 

Η πόλθ τθσ Λευκάδασ, ςφγχρονθ και ταυτόχρονα παραδοςιακι, ενδείκνυται για 

εξερεφνθςθ ενϊ το ιςτορικό κζντρο τθσ, διακρίνεται για το νθςιϊτικο χρϊμα του και 

είναι ιδανικό για περιπάτουσ. Σα ςτενά πλακόςτρωτα καντοφνια, που οδθγοφν ςτισ 

παλιζσ γειτονιζσ αποκαλφπτουν τθν ιςτορία τθσ πόλθσ. Ολόκλθρο το νθςί είναι ζνα 

φυςικό αξιοκζατο. Αξίηει να γνωρίςετε τόςο τουσ παρακαλάςςιουσ οικιςμοφσ όςο και 

τα ορεινά χωριά, που είναι κτιςμζνα μζςα ςτθν καταπράςινθ φφςθ. Εκτόσ από τθ χϊρα, 

όμωσ, επίκεντρο του λευκαδίτικου τουριςμοφ είναι και το Νυδρί. Πρόκειται για ζνα 

υπζροχο κζρετρο με πλικοσ ξενοδοχείων, μπαρ και εςτιατορίων, που ςυγκεντρϊνει 

αναρίκμθτουσ τουρίςτεσ. Η Βαςιλικι είναι το δεφτερο μεγαλφτερο κζντρο τουριςτικισ 

κίνθςθσ του νθςιοφ, μετά το Νυδρί. Η περιοχι προςελκφει κυρίωσ νζουσ και θ 

νυχτερινι ηωι είναι ζντονθ. 

 

 

ΗΜΕΡΑ 1Η 20 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΡΑΧΟΒΑ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ - ΜΕΟΛΟΓΓΙ  -ΛΕΤΚΑΔΑ 

Νωρίσ το πρωί ςυγκζντρωςθ ςτον 

επικυμθτό τόπο, τακτοποίθςθ των 

αποςκευϊν μασ ςτο ποφλμαν και 

αναχϊρθςθ. Ακολουκϊντασ τθν 

πανζμορφθ διαδρομι μζςω 

Λειβαδιάσ, όπου ςτθν διαδρομι μασ 

κα κάνουμε και τθν πρϊτθ μασ ςτάςθ 

για καφζ και ξεκοφραςθ. υνεχίηουμε 

τθν όμορφθ διαδρομι μασ περνϊντασ 

από τθν υπζροχθ και πανζμορφθ Αράχωβα, τουσ ιςτορικοφσ Δελφοφσ και διαςχίηοντασ 

τον κάμπο με τουσ ελαιϊνεσ τθσ Ιτζασ ,περνοφμε το Γαλαξίδι για να φκάςουμε ςτθν 

πανζμορφθ Ναφπακτο όπου κα ζχουμε και τθν επόμενθ ςτάςθ μασ, μία όμορφθ πόλθ 

χτιςμζνθ αμφικεατρικά ςε πευκόφυτθ πλαγιά, γνωρίςτε και φωτογραφθκείτε ςτο 

παλιό κυκλικό λιμάνι με τουσ δφο γραφικοφσ πφργουσ που γοθτεφει και τουσ πιο 

απαιτθτικοφσ επιςκζπτεσ. Αφοφ απολαφςετε το καφζ ςασ κάτω από τον παχφ ίςκιο των 

δζντρων τθσ πλατείασ ςυνεχίηουμε τθν εκδρομι μασ για να επιςκεφκοφμε τϊρα το 
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υπζροχο ιςτορικό Μεςολόγγι, εδϊ κα επιςκεφκοφμε τον ΚΗΠΟ ΣΩΝ ΗΡΩΩΝ ζνα 

πανελλινιο προςκφνθμα που ιδρφκθκε το 1829 με απόφαςθ του πρϊτου κυβερνιτθ 

τθσ Ελλάδασ, Ιωάννθ Καποδίςτρια και εγκαινιάςτθκε το 1838. Εδϊ ζχουν ταφεί μεταξφ 

άλλων αγωνιςτϊν , ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ, ο Κυριακοφλθσ Μαυρομιχάλθσ, ο πφροσ  

Πεταλοφδθσ, ο Πάτμιοσ Φιλικόσ Δθμιτριοσ Θζμελθσ, ο γερμανόσ ςτρατθγόσ Κάρολοσ 

Νόρμαν κ.ά τον χϊρο του κιπου βρίςκονται ο Σφμβοσ των Ηρϊων, με τα οςτά των 

αγωνιςτϊν, ο ανδριάντασ του Λόρδου Βφρωνα, του Νότθ Μπότςαρθ κ.ά. υνεχίηουμε 

τθν διαδρομι μασ με ςτόχο τθν Αμφιλοχία μία παρακαλάςςια πόλθ του Αμβρακικοφ 

κόλπου. Χρόνοσ παραμονισ μασ να τθν γνωρίςετε και τθν περπατιςετε και να 

φωτογραφθκείτε με φόντο τον κόλπο του Αμβρακικοφ με τα υπζροχα ψάρια. Μετά 

ολιγόωρο ταξίδι φκάνουμε ςτον προοριςμό μασ ςτθν πανζμορφθ και καταπράςινθ 

Λευκάδα, ζνα νθςί που ανικει ςτο ςφμπλεγμα των Επτανιςων του Ιονίου πελάγουσ και 

τόςο πολφ κοντά ςτθν Αιτωλοακαρνανία που θ ςφνδεςθ γίνετε μζςω μιασ πλωτισ 

μικρισ γζφυρασ. Φκάνοντασ ςτθν Λευκάδα κα επιςκεφκοφμε τον Ιερό βράχο τθσ 

Κυράσ, όπωσ αποκαλοφν οι ντόπιοι τθν Τπεραγία Θεοτόκο, ζνα ιςτορικό Μοναςτιρι 

που βρίςκεται εδϊ και αιϊνεσ ςε μία μαγευτικι τοποκεςία. Μετά το προςκφνθμά μασ 

επιςτρζφουμε ςτθν πόλθ τθσ Λευκάδασ, όπου και το ξενοδοχείο μασ. Σακτοποίθςθ ςτα 

δωμάτια μασ, ξεκοφραςθ, υπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ να περπατιςετε και να 

ανακαλφψετε τισ ομορφιζσ τθσ Πόλθσ με τα πλακόςτρωτα δρομάκια, τα πεηοδρόμια με 

τισ χαρακτθριςτικζσ καμάρεσ, τα ςπίτια του παραδοςιακοφ οικιςμοφ και τισ παλιζσ 

εκκλθςίεσ. Διανυκτζρευςθ. 

ΗΜΕΡΑ 2Η 21 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

ΠΑΡΓΑ – ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ - ΠΑΞΟΙ 

Αμζςωσ μετά το πρωινό μασ αναχωροφμε, ςιμερα τθν θμζρα μασ κα τθν αφιερϊςουμε 

ςε μία πανζμορφθ γωνιά τθσ πατρίδασ μασ, τθν μοναδικι, τθν καταπράςινθ με τα 

κρυςτάλλινα νερά Πάργα και τα μοναδικά νθςάκια Παξοφσ και Αντίπαξουσ κάνοντασ μία 

μοναδικι κρουαηιζρα δίνοντασ μασ τθν ευκαιρία να απολαφςουμε το μπάνιο μασ ςτα 

καταγάλανα νερά του Ιονίου αλλά και να γνωρίςουμε από κοντά τα πανζμορφα αυτά 

νθςάκια. Επιςτροφι ςτθν Πάργα το απόγευμα, χρόνοσ παραμονισ μασ να απολαφςουμε 

τον απογευματινό μασ καφζ και να τθν γνωρίςουμε. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν 

Λευκάδα. Τπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ. 
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ΗΜΕΡΑ 3Η 22 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

ΛΕΤΚΑΔΑ (ΛΤΓΙΑ-ΝΙΚΙΑΝΑ-ΝΤΔΡΙ- ΒΑΙΛΙΚΗ) 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο, αναχωροφμε και ξεκινοφμε να 

γνωρίηουμε τισ ομορφιζσ του νθςιοφ με τα υπζροχα μικρά χωριουδάκια και τισ 

καταγάλανεσ παραλίεσ. Θα περάςουμε τθν Λυγιά, τθν Νικιάνα, το Περιγιάλι κα 

περάςουμε το κοςμοπολίτικο 

Νυδρί για να καταλιξουμε ςτθν 

Βαςιλικι, ζνα από τα πιο 

πολυςφχναςτα τουριςτικά 

κζρετρα τθσ Λευκάδασ. Η 

Βαςιλικι αποτελεί πόλο ζλξθσ για 

τουσ επιςκζπτεσ λόγω του 

αρμονικοφ ςυνδυαςμοφ τθσ 

πυκνισ βλάςτθςθσ με τθν 

εκτεταμζνθ αμμουδιά με τα 

καταγάλανα και διάφανα νερά. Εδϊ μποροφμε να απολαφςουμε το μπάνιο μασ και να 

γευματίςουμε ςε ζνα από τα παραδοςιακά ταβερνάκια (ατομικά ζξοδα) με το 

φρεςκότατο ψάρι. Παίρνουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ προσ τθν Λευκάδα, κάνοντασ 

μία ςτάςθ με αρκετό χρόνο ςτο υπζροχο και κοςμοπολίτικο Νυδρί, για να 

απολαφςουμε τον καφζ μασ και όχι μόνο ατενίηοντασ το ςφμπλεγμα από το νθςάκια 

πάρτθ – Χελωνάκι – Μαδουρι- κορπιόσ – κορπίδι. Περπατιςτε και ανακαλφψτε τισ 

ομορφιζσ τθσ κοςμοπολίτικθσ αυτισ πόλθσ, δεν είναι τυχαίο βζβαια που εδϊ επζλεξε ο 

Ζλλθνασ κροίςοσ Ωνάςθσ να φτιάξει τον επίγειο παράδειςό του, ςτο νθςί κορπιό. 

Φωτογραφθκείτε ςτθν παραλία του Νυδρί με τον ανδριάντα του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ 

που για τουσ ντόπιουσ υπιρξε από τουσ μεγαλφτεροσ ευεργζτεσ τθσ Λευκάδασ και 

ιδιαίτερα του Νυδρί. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, ξεκοφραςθ, υπόλοιποσ χρόνοσ 

ελεφκεροσ.  Διανυκτζρευςθ. 

ΗΜΕΡΑ 4Η 23 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  

ΛΕΤΚΑΔΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 

ιμερα και μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο μασ κα αφιερϊςουμε χρόνο να 

γνωρίςουμε πιο καλά τθν πόλθ τθσ Λευκάδασ, κάνοντασ τα τελευταία μασ ψϊνια για τα 

αναμνθςτικά μασ και τα δωράκια. Μθν παραλείψετε να αγοράςετε από το υπζροχο και 

φθμιςμζνο ςαλάμι αζροσ Λευκάδοσ. Αναχωροφμε παίρνοντασ τον δρόμο επιςτροφισ, 
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ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν και βζβαια δεν κα παραλείψουμε τθν ςτάςθ μασ ςτθν 

υπζροχθ Αράχοβα, τθν Μφκονο του χειμϊνα, όπωσ τθν αποκαλοφν ,φωτογραφθκείτε 

και ψωνίςτε τθν παραδοςιακι φορμαζλα. Αναχϊρθςθ με προοριςμό τθν πόλθ μασ. 

Άφιξθ αργά το βράδυ ςτθν Χαλκίδα. 

                                                                                              

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν (τθρϊντασ το πρωτόκολλο 

αςφαλοφσ μετακίνθςθσ) 

 3 νφχτεσ διαμονι ςε επιλεγμζνο κεντρικό ξενοδοχείο (NIRIKOS HOTEL) 

 Κακθμερινά πρωινό ςτο ξενοδοχείο 

 Περιθγιςεισ -  εκδρομζσ βάςει του προγράμματοσ 

 Η κρουαηιζρα ΠΑΡΓΑ – ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ 

 Ο φόροσ διανυκτζρευςθσ που εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα από 01/01/2018 

 Ζμπειροσ Αρχθγόσ – υνοδόσ του γραφείου 

 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Σα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 

 Ατομικά ζξοδα (ποτά, αναψυκτικά, οινοπνευματϊδθ κ.λ.π) 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό θ προτεινόμενο 
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