24-28/07/17
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΡΓΑ
5 ήµερη εκδροµή

∆ΕΥΤΕΡΑ: Αναχώρηση 7:00 ̟.µ. α̟ο ΠΕΙΡΑΙΑ/ΑΘΗΝΑ για ΙΣΘΜΟ
στάση. Κατό̟ιν για ΡΙΟ ό̟ου θα ̟εράσουµε την κρεµαστή γέφυρα για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ , ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ̟αραµονή, γεύµα Αµέσως µετά
ακολουθώντας µια µοναδική διαδροµή µε θέα τον Αµβρακικό, µέσω
ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ φθάνουµε στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας.
Ε̟ιβίβαση στο F/B και α̟ό̟λους για το όµορφο νησί των Φαιάκων.
'Αφιξη, µεταφορά και τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο,.∆εί̟νο,
διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ: Μετά το ̟ρωινό ε̟ίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ το εντυ̟ωσιακό
ανάκτορο και αγα̟ηµένος τό̟ος διαµονής της αυτοκράτειρας της
Αυστρίας Σίσσυ η ο̟οία ε̟έβλεψε ̟ροσω̟ικά τη κατασκευή του
αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της σε κάθε γωνιά του
κτιρίου.Κατό̟ιν για το ΚΑΝΟΝΙ και α̟ό εκεί για το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ,
τον κατα̟ράσινο βράχο ο ο̟οίος καταµεσής της θάλασσας, α̟οτελεί
το σήµα κατατεθέν του νησιού µε το Μοναστήρι της Παναγίας
Βλαχέρνας Κατό̟ιν για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ό̟ου και ̟αραµονή στην
όµορφη ̟αραλία για µ̟άνιο και γεύµα. Το α̟όγευµα ελεύθερος
χρόνος για µια βόλτα στη ̟όλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ ό̟ου µ̟ορούµε να
α̟ολαύσουµε το καφέ µας στο φηµισµένο ΛΙΣΤΟΝ. Ε̟ιστροφή στο
ξενοδοχείο. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ: Μετά το ̟ρωινό αναχωρούµε για όµορφη διαδροµή ̟ρος το
βόρειο τµήµα της ΚΕΡΚΥΡΑΣ ̟ερνώντας α̟ό ΥΨΟΣ , ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ
και α̟ό εκεί για στάση στο όµορφο ψαροχώρι της ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ.
Εν συνεχεία για ΡΟ∆Α ό̟ου και ̟αραµονή για µ̟άνιο και γεύµα.
Ε̟ιστροφή το α̟όγευµα στο ξενοδοχείο. Το υ̟όλοι̟ο της ηµέρας
ελεύθερο. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ:Μετά το ̟ρωινό θα ε̟ισκεφτούµε την ̟όλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ
και θα ̟εριηγηθούµε στα γραφικά καντούνια ,θα ̟ερ̟ατήσουµε στην
ε̟ιβλητική ΣΠΙΑΝΑ∆Α και θα ε̟ισκεφτούµε τον ̟ολιούχο ΑΓ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ και το Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ &
Γεωργίου.Συνεχίζουµε για την ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ̟αραµονή για
µ̟άνιο και γεύµα στο κοσµο̟ολίτικο θέρετρο µε τη θαυµάσια θέα ̟ρος
το Ιόνιο ̟έλαγος ,τις δαντελωτές ακτές και τα γαλαζο̟ράσινα νερά
.Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο.∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μετά το ̟ρωινό ε̟ιβίβαση στο καράβι για
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και α̟ό εκεί αναχώρηση για να ε̟ισκεφτούµε τη
γραφική ΠΑΡΓΑ ̟αραµονή στη ̟αραλιακή κωµό̟ολη και α̟ό εκεί για
ΑΡΤΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ χρόνος για γεύµα και στη συνέχεια για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ ενδιάµεση στάση στον ΙΣΘΜΟ και α̟ό εκεί για
ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
Για κρατήσεις µε ̟ροκαταβολή 50% εώς 15/6 και για ̟εριορισµένο
αριθµό θέσεων:
Τιµή : 205,00
Τιµή : 285,00

€ κατ΄άτοµο στο δίκλινο
€ µονόκλινο

Περιλαµβάνονται:Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν, 4

διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ROYAL MONTANIOLA 4*,4 ̟ρωινά
µ̟ουφέ ,4 δεί̟να,εισιτήρια φέρρυ,Aρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

