Πρέβεζα - Πάργα - Λευκάδα, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΟΥΛΙ & ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. στάση
για καφέ στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ και συνεχίζουµε µέσω της κρεµαστής
γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, για την παραλία της Αµφιλοχίας, για προαιρετικό
γεύµα. Αµέσως µετά ακολουθώντας µία µοναδική διαδροµή µε θέα τον
Αµβρακικό µέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ φθάνουµε στην ΠΡΕΒΕΖΑ, στάση, επίσκεψη. Λίγο
αργότερα θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην όµορφη κωµόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για µία πολύ όµορφη περιπλάνηση στα
ιστορικά βουνά του ΣΟΥΛΙΟΥ. Η διαδροµή µας οδηγεί στο χωριό ΓΛΥΚΗ για
να αρχίσουµε την ανάβαση για το ΣΟΥΛΙ, µε µοναδική θέα στον κάµπο της
Παραµυθιάς. Εδώ, θα επισκεφθούµε τον οµώνυµο οικισµό, την εκκλησία του
ΑΓΙΟΥ ∆ΟΝΑΤΟΥ, τα παραδοσιακά πηγάδια αλλά και το λόφο ΚΟΥΓΚΙ, όπου
γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της ηρωικής αντίστασης των κατοίκων της
περιοχής στις 13 ∆εκεµβρίου 1803, όπου ο θρυλικός ιεροµόναχος και
αγωνιστής Σαµουήλ βρήκε µαζί τους λιγοστούς συντρόφους του ηρωικό
θάνατο, προβαίνοντας στην ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης που υπήρχε στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Αµέσως µετά θα επιστρέψουµε στις πηγές
του Αχέροντα για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά. Νωρίς το βράδυ
επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση, δείπνο, περιπάτους στην
όµορφη κωµόπολη, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Ηµέρα επιστροφής µε αρκετά, όµως αξιοθέατα. Μετά το πρωινό
µέσω του υποθαλάσσιου τούνελ, θα επισκεφθούµε την πόλη της ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
αλλά και το γραφικό ΝΥ∆ΡΙ από όπου καιρού επιτρέποντος θα κάνουµε µία
ΜΙΝΙ κρουαζιέρα γύρω στο ΜΑ∆ΟΥΡΙ και το ΣΚΟΡΠΙΟ. Ακολούθως µέσω
ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, µε ενδιάµεση στάση, φθάνουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.
Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη
νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις να γίνουν και στο ξενοδοχείο
ANGELIKA PALACE στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
125€*
165€
(+100€ σε 4κλ.
120€
καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε (+100€ σε 4κλ.
Bacoli
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

135€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο BACOLI στην ΠΑΡΓΑ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

