Κεφαλονιά, 5 ηµέρες/6 νύχτες
Αναχωρήσεις 1, 15 & 29/7, 5, 12, 19 & 26/8.

Αναχωρήσεις 30/6, 14/7 & 28/7, 4, 11, 18 & 25/8 από Ηράκλειο.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το κέντρο της Αθήνας για
Κεφαλονιά, µε ενδιάµεση στάση στην Ακράτα. Επιβίβαση στο πλοίο της
γραµµής και άφιξη στο λιµάνι του Πόρου. Στάση για φαγητό. Συνεχίζουµε για
το γραφικό χωριό Μεταξάτα - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα
επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέµορφο Αργοστόλι για βόλτα

και φαγητό. Μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εµπορικά
καταστήµατα και να χαλαρώσετε στα όµορφα ταβερνάκια.
3Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση το πρωί για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούµε το
καταπληκτικό σπήλαιο της ∆ρογκαράτης, την όµορφη κωµόπολη της Σάµης
και το απαράµιλλης οµορφιάς λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Το γραφικό
παραλιακό χωριό της Αγίας Ευφηµίας είναι ο επόµενος σταθµός µας για µπάνιο
και γεύµα (προαιρετικό). Ακολουθεί µια γοητευτική διαδροµή προς το Βόρειο
τµήµα του νησιού για να καταλήξουµε στον παραδοσιακό και κοσµοπολίτικο
οικισµό του Φισκάρδου. Παίρνοντας το δρόµο του γυρισµού βλέπουµε την
ιστορική χερσόνησο της 'Ασσου µε το ενετικό κάστρο και φωτογραφίζουµε
την ξακουστή παραλία του Μύρτου µε τα γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική επίσκεψη στην πρωτεύουσα του
νησιού το πανέµορφο Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό.
4Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση το πρωί για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, πρώτη
πρωτεύουσα του νησιού. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούµε το µοναστήρι του
Αγίου Γερασίµου, πολιούχου και προστάτη του νησιού - προσκύνηµα στο ιερό
Λείψανο. Επόµενος σταθµός µας ο τοπικός συνεταιρισµός κρασιού για να
δοκιµάσουµε τα τοπικά κρασιά (Ροµπόλα). Συνεχίζουµε για την όµορφη
Σκάλα, παραθαλάσσιο χωριό µε µεγάλη τουριστική ανάπτυξη - χρόνος για
µπάνιο (γεύµα προαιρετικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα
επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέµορφο Αργοστόλι για βόλτα
και φαγητό.
5Η ΗΜΕΡΑ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ): Ηµέρα
αφιερωµένη στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη γειτονική µας Ιθάκη. Αναχώρηση
από το λιµάνι της Σάµης προς τον Πισαετό. Πρώτος σταθµός µας η
πρωτεύουσα του νησιού το πανέµορφο Βαθύ. Στη συνέχεια επίσκεψη στο
Σταυρό, όπου υπάρχει η παλαιότερη προτοµή του Οδυσσέα από το γλύπτη
Καστριώτη και η εκκλησία του Σωτήρος. Στη συνέχεια περνώντας από το
παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες,θα καταλήξουµε στον παραδοσιακό οικισµό Κιόνι.
Μπάνιο (φαγητό προαιρετικό). Επιστροφή από το λιµάνι του Πισαετού για
Κεφαλονιά.
6Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρόγευµα αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Ακολουθεί µια
όµορφη διαδροµή στην περιοχή της Λειβαθούς. ∆ιασχίζουµε τα γραφικά
χωριά Κουρκουµελάτα & Καλιγάτα και συνεχίζουµε για το γύρο της Λάσσης.
Θα δούµε τις πανέµορφες παραλίες του Πλατύ και Μακρύ Γιαλού και
ολοκληρώνοντας την περιήγηση µας στο νότιο τµήµα του νησιού θα
επισκεφθούµε το µοναδικό γεωλογικό φαινόµενο Καταβόθρες. Αποχαιρετάµε
την Κεφαλονιά και αναχωρούµε για Αθήνα από το λιµάνι του Πόρου.
Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Άφιξη στο
Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Αναχωρήσεις
Τρίκλινο
∆ίκλινο
Μονόκλινο
1, 15 & 29/7
215€
248€
310€
(30/6, 14/7 & 28/7 από
(+100€ σε 4κλ. (+100€ σε 4κλ. (+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο) καµπίνα/άτοµο) καµπίνα/άτοµο)
Ηράκλειο)
224€
268€
340€
5, 12, 19 & 26/8
(+100€ σε 4κλ. (+100€ σε 4κλ. (+100€ σε 4κλ.

(4, 11, 18 & 25/8 από Ηράκλειο) καµπίνα/άτοµο) καµπίνα/άτοµο) καµπίνα/άτοµο)
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορές από και προς Αθήνα σε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το λιµάνι της Κυλήνης, προς Κεφαλονιά, µε
επιστροφή.
∆ιαµονή: 4 διανυκτερεύσεις σε κλιµατιζόµενα δωµάτια σε ξενοδοχείο
3*.
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά.
Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Κεφαλονίτης Αρχηγός - Ξεναγός.
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•

Προαιρετική εκδροµή στην Ιθάκη 25 ευρώ το άτοµο.
Έισοδοι µουσείων, σπηλαίων, πάρκων & αρχαιολογικών χώρων.
Επιπλέον γεύµατα, ποτά φιλοδωρήµατα
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα και ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόµενο.

