24-28/07/17

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η µέρα: Αναχώρηση 7:00 ̟.µ. α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ/ΑΘΗΝΑ για ΙΣΘΜΟ
στάση. Κατό̟ιν για ΚΥΛΛΗΝΗ ε̟ιβίβαση στο φέρυ για ΠΟΡΟ, άφιξη,
̟αραµονή, µ̟άνιο, γεύµα. Εν συνεχεία για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ε̟ίσκεψη
στην εκκλησία της Παναγίας της Φιδούσας ̟ου ̟ήρε το όνοµα της
α̟ό τα φίδια ̟ου κά̟οτε κυκλωσαν τη Μονή και έτρεψαν σε φυγη
̟ειρατές ̟ου ειχαν α̟οβιβαστεί στο νησί και ειχαν σκο̟ό να το
λεηλατήσουν. Κατό̟ιν για την ̟ρωτεύουσα του νησιού το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
και τα όµορφα ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ.Τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο.
∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για το Μοναστήρι του ΑΓ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για να ̟ροσκυνήσουµε το λείψανο του Αγίου ̟ου είναι
και ο ̟ροστάτης του νησιού.Εν συνεχεία για το Σ̟ήλαιο της
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ γνωστό για την εξαιρετική ακουστική του και τις
συναυλίες ̟ου διοργανώνονται σε αυτό και α̟ό εκεί για το
εντυ̟ωσιακό βαραθρώδες λιµνοσ̟ήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ.
Συνεχίζουµε για το ̟αραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ ̟αραµονή,
µ̟άνιο, γεύµα. Το α̟όγευµα θα ̟εράσουµε µε το Φ/Μ(έξοδα ατοµικά)
µέχρι το ΛΗΞΟΥΡΙ να ε̟ισκεφθούµε την Ιακωβάτειο βιβλιοθήκη, τις
εκκλησίες της ̟όλης και να χαλαρώσουµε στα όµορφα café του
Ληξουριού.Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για την όµορφη ΣΑΜΗ,
̟αραµονή, µ̟άνιο, γεύµα. Εναλλακτικά όσοι ε̟ιθυµούν µ̟ορούν να
κάνουν µια ηµερήσια κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την ̟ατρίδα
του Οδυσσέα. Ε̟ιστροφή το α̟όγευµα στο ξενοδοχείο.
∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: Πρωινό και µέσω όµορφης διαδροµής ̟ροσ̟ερνώντας τον
ΜΥΡΤΟ και την γραφική χερσόνησο της ΑΣΟΥ µε το εντυ̟ωσιακό
κάστρο της ε̟ισκε̟τοµαστε το κοσµο̟ολίτικο ΦΙΣΚΑΡ∆Ο το
̟ανέµορφο ̟αραδοσιακό χωριό µε το γραφικό λιµανάκι του και
̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα.Το α̟όγευµα ε̟ιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. ∆εί̟νο. ∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: Μετά το ̟ρωινό ε̟ίσκεψη στις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ το µοναδικό
γεωλογικό φαινόµενο. Συνεχίζουµε για το γύρο της ΛΑΣΣΗΣ, θα
̟εράσουµε α̟ό ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ - ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ - ΜΕΤΑΞΑΤΑ
και θα φτάσουµε στη Μονή του ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ό̟ου φυλάσσεται το ̟όδι
του Αγίου, ε̟ίσκεψη. Εν συνεχεία µέσω της ̟αραθαλάσσιας διαδροµής
µας θα φτάσουµε στην όµορφη ΣΚΑΛΑ στάση. Κατό̟ιν για ΠΟΡΟ
̟αραµονή, µ̟άνιο, γεύµα. Ε̟ιβίβαση το µεσηµέρι στο καράβι για
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ στάση και α̟ό εκεί για

ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
Για κρατήσεις µε ̟ροκαταβολή 50% εώς 15/6 και για ̟εριορισµένο
αριθµό θέσεων:
Τιµή : 210,00 € κατ ατοµο στο δικλινο
Τιµή : 290,00 € µονόκλινο

Περιλαµβάνονται:Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν, 4
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΙΡΙΝΝΑ 3*στα ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,4 ̟ρωινά µ̟ουφέ ,4 δεί̟να,εισιτήρια φέρρυ
ΚΥΛΛΗΝΗ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΚΥΛΛΗΝΗ ,αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

