12-16/8/2017 5ήµερη ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΠΑΞΟΙ
– ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑ∆Α - ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΠΑΡΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ
ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ –
ΠΡΕΒΕΖΑ
TIMH : 235 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

12-16/8/2017 5ήµερη
ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑ∆Α
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ - ΠΑΡΓΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ

ΝΥ∆ΡΙ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ – ΜΑ∆ΟΥΡΙ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΡΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8/2017
7:00 π.µ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.µ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για
ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για ΡΙΟ όπου θα περάσουµε την κρεµαστή
γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν µέσω ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ θα φτάσουµε στο
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραµονή, γεύµα. Συνεχίζοντας τον γύρο της
λίµνης και εφόσον περάσουµε το ΑΓΡΙΝΙΟ και την ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ στάση,
θα καταλήξουµε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(5km από την
πόλη). ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για την
ηµερήσια κρουαζιέρα µας στο όµορφα νησάκια του Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ –
ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ. Εµείς θα καταλήξουµε στο µεγαλύτερο απ’ αυτά του
ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση µε δαντελωτές
ακρογιαλιές, παραµονή, µπάνιο, γεύµα. Επιστροφή το απόγευµα στην
γραφική ΠΑΡΓΑ, στάση. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο. ∆είπνο.
∆ιανυκτέρευση.
∆ΕΥΤΕΡΑ 14/8/2017
Μετά το πρωινό θα αρχίσουµε ν’ ανεβαίνουµε για τα ωραιότερα χωριά των
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, γεµάτα από έλατα. Μετά από µια διαδροµή που θα µας
µαγέψει πραγµατικά βλέποντας πετρόχτιστα χωριά, καταρράκτες, παλιά
γεφύρια και διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουµε στο καταπληκτικό
Σπήλαιο της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ µε εντυπωσιακούς χρωµατισµένους
σταλαγµίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηµατιστεί 3 λίµνες,
επίσκεψη(έξοδα
ατοµικά).
Εν
συνεχεία
θα
φτάσουµε
στο
χαρακτηριστικότερο Τζουµερκιώτικο χωριό τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ που είναι
χτισµένο αµφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις ποίο
επιβλητικές κορυφές των Τζουµέρκων, παραµονή, γεύµα στην πλατεία του
χωριού. Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο µε µία ενδιάµεση στάση
στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 15/8/2017
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην τουριστική πόλη της
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µε την γραφική µαρίνα της. Εν συνεχεία για το τουριστικό
ΝΥ∆ΡΙ παραµονή, µπάνιο, γεύµα. (Όσοι επιθυµούν θα µπορέσουν να
κάνουν µια µικρή προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑ∆ΟΥΡΙ όπου
βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη και στο νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ
του Ωνάση, έξοδα ατοµικά). Κατόπιν για ΠΡΕΒΕΖΑ, στάση στην γραφική
µαρίνα της. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο
.∆ιανυκτέρευση
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8/2017
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούµε τον Αµβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο
σηµαντικά οικοσυστήµατα στο χώρο της Μεσογείου. ∆ιασχίζοντας
απάνεµους κολπίσκους, ατελείωτους καλαµιώνες, βάλτους, έλη, κατάφυτα
τοπία, αλλά και γραφικά ψαροχώρια θα φτάσουµε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ,
παραθαλάσσιο χωριό χτισµένο πάνω σε νησίδα, ένας γαλήνιος παράδεισος,
στάση. Συνεχίζουµε για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραµονή, µπάνιο, γεύµα.
Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 235 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλµαν, 2) το ξενοδοχείο
‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την πόλη της ΑΡΤΑΣ) σε δίκλινα
δωµάτια, 3) τα 4 πρωινά σε µπουφέ , 4) τα 4 ∆είπνα, 5) το εισιτήριο του
καραβιού για την ηµερήσια κρουαζιέρα ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, 6)
Αρχηγό – Συνοδός, 7) Φ.Π.Α.

