Στις γραφικές ακτές του Ιονίου, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 3/6.

Αναχώρηση 2/6 από Ηράκλειο

ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑ∆Α
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΥΒΟΤΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:30, ηµίωρη στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και
συνεχίζουµε µέσω της κρεµαστής γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου και της ΙΟΝΙΑΣ
Ο∆ΟΥ, µε ενδιάµεση στάση, για της ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, στο όµορφο χωριό
της ΓΛΥΚΗΣ. Γεύµα προαιρετικά σε γραφικό ταβερνάκι και περίπατοι στην

κοίτη του ποταµού για να απολαύσουµε ένα µοναδικό θέαµα, ανάµεσα στους
τεράστιους βράχους, µε τους ήχους των γάργαρων νερών να αναβλύζουν από
την καρδιά των Σουλιώτικων βουνών. Νωρίς το απόγευµα θα τακτοποιηθούµε
στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο µας στην πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας, την
Ηγουµενίτσα. Ακολουθεί δείπνο και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στον
παραλιακό πεζόδροµο της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουµε στη γραφική κωµόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ. Μια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα µε τουριστικό πλοιάριο ξεκινά, για να
γνωρίσουµε τη µοναδική παραλία των ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ µε τα καταγάλανα νερά και
να επισκεφθούµε το γραφικό ΓΑΙΟ την πρωτεύουσα των ΠΑΞΩΝ, που
βρίσκεται 7 µίλια νότια της Κέρκυρας και προστατεύεται φυσικά από δύο
νησάκια, την Παναγιά και τον 'Αγιο Νικόλαο. Το απόγευµα θα επιστρέψουµε
στην ΠΑΡΓΑ, για τον απογευµατινό καφέ και από εκεί στο ξενοδοχείο µας για
δείπνο και διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Ηµέρα επιστροφής µε αρκετά όµως αξιοθέατα. Μετά το πρωινό,
θα φθάσουµε στα ΣΥΒΟΤΑ για να απολαύσουµε τον καφέ µας, ενώ αµέσως
µετά, µέσω του υποθαλάσσιου τούνελ, θα επισκεφθούµε την πόλη της
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, πριν καταλήξουµε στο γραφικό ΝΥ∆ΡΙ, όπου θα έχουµε τη
δυνατότητα προαιρετικά για µια ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, γύρω από το πασίγνωστο
νησάκι του Σκορπιού, της Σπηλιάς του Παπανικολή και του νησιού του
Βαλαωρίτη. Αµέσως µετά µέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, ΙΟΝΙΑΣ
Ο∆ΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, µε ενδιάµεση στάση, φθάνουµε
το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες
αναµνήσεις. Άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Ξενοδοχεία
Angelika
Palace 3*

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο (έως 12
∆ίκλινο
ετών)
165€
125€
(+100€ σε
4κλ.καµπίνα/άτ
οµο)

(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ. καµπίνα)

Μονόκλινο
205€
(+100€ σε
4κλ.καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο ΑΝGELIKA PALACE 3*,
στην παραλία της Ηγουµενίτσας.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την επίσκεψη στους ΠΑΞΟΥΣ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

