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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4ήµερο στους κατα̟ράσινους Παξούς ,την κοσµο̟ολιτική Λευκάδα
και στον µυστηριακό Αχέροντα!!
ΠΑΞΟΙ-ΠΑΡΓΑ-ΛΕΥΚΑ∆Α
ΣΥΒΟΤΑ-ΑΣΤΑΚΟΣ-ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ

Αναχώρηση 07:00̟µ. α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ, 07:20 ΑΘΗΝΑ για
ΑΚΡΑΤΑ ΕΟ στάση και αφου διασχίσουµε την εντυ̟ωσιακή
γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ κατευθυνόµαστε στη µικρη Βενετία της
Ελλάδας,το γραφικο Αιτωλικό.Σύντοµη ̟αραµονή και στη
συνέχεια για τον ̟αραλιακό ΑΣΤΑΚΟ ό̟ου και η ̟αραµονή µας

∆ΕΥΤΕΡΑ :

για µ̟άνιο και γεύµα .Κατό̟ιν για ΠΡΕΒΕΖΑ και α̟ό εκεί για το
ξενοδοχείο µας.Τακτο̟οίηση.∆εί̟νο .∆ιανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ ε̟ιβίβαση στο
̟λοίο και µετάβαση στο όµορφο νησάκι του ΙΟΥΝΙΟΥ,τους
ΠΑΞΟΥΣ. Νησί µε ̟λούσια βλάστηση και δαντελωτές
ακρογιαλίες. Παραµονή για µ̟ανιο και γεύµα. Αργά το α̟όγευµα
ε̟ιστροφή στην ΠΑΡΓΑ, ̟αραµονή στην γραφική ̟όλη µε το
νησιώτικο χρώµα και τις ξεχωριστές φυσικές οµορφιές. Ε̟ιστροφή
στο ξενοδοχείο. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ: Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για να ε̟ισκεφτούµε τα
φηµισµένα ΣΥΒΟΤΑ ,µια ειδυλλιακη το̟οθεσία αγκαλιασµένη
α̟ό το µοναδικο µ̟λε της θάλασας και δύο όµορφα νησάκια
τον Αγιο Νικόλαο και το Μαύρο Όρος. Θα συνεχίσουµε µε
κατεύθυνση νότια και συγκεκριµένα την γραφικη ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ,
ό̟ου και η ̟αραµονη µας για µ̟άνιο και γεύµα στην όµορφη
̟αραλία µε τα ̟εντακάθαρα νερά ̟ου είναι και µια α̟ό τις ̟ιο
δηµοφιλείς για τους ε̟ισκέ̟τες της ̟εριοχής . Το α̟όγευµα
ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο.Ελεύθερος
χρόνος.∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση και µέσω του υ̟οθαλάσσιου
τούνελ άφιξη στην όµορφη ΛΕΥΚΑ∆Α στάση και στη συνέχεια για
το κοσµο̟ολιτικό ΝΥ∆ΡΙ ό̟ου θα υ̟άρξει χρόνος για µ̟άνιο και
γεύµα και ̟ροαιρετικα όσοι ε̟ιθυµουν µ̟ορουν να
̟ραγµατο̟οιήσουν µια µινι κρουαζιέρα στα κατα̟ράσινα
νησάκια ΜΑ∆ΟΥΡΙ και ΣΚΟΡΠΙΟ ,αγα̟ηµένους τό̟ους
ξεκούρασης ̟οιητών ό̟ως ο Βαλαωρίτης άλλα και µεγιστάνων
ό̟ως ο Ωνάσης.Στη συνέχεια ε̟ιστροφή µέσω ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
στάση,γέφυρα ΡΙΟΥ,ΙΣΘΜΟ στάση και α̟ο εκεί για
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιµή : 195,00 € κατ’άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 265,00 € µονόκλινο
Περιλαµβάνονται:Μετάβαση

και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν, 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CLEOPATRA BEACH ,3 δεί̟να,
3 ̟ρωινά µ̟ουφέ, τα εισιτήρια της κρουαζιέρας στου ΠΑΞΟΥΣ
,αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

