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                      ΚΕΡΚΥΡΑ & ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ          XRCFU2 

από το γαλάζιο του Ιονίου… στο πράσινο των Ζαγοροχωριών 

8 Μέρες 
 
Αναχωρήσεις:  16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της BLUE AIR  
Λάρνακα – Κέρκυρα  ΟΒ 9113     17:50 – 20:15 
Κέρκυρα – Λάρνακα  ΟΒ 9112     21:00 – 23:00 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το καταπράσινο νησί της Κέρκυρας. Άφιξη, 
παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 
Πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη της Κέρκυρας. Θα επισκεφτούμε την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα, την Μητρόπολη, τα στενά σοκάκια στο Καμπίελο, το πιο παλιό κτήριο της Κέρκυρας, το 
Δημαρχείο, το Λυστόν, τα Ανάκτορα που κοσμούν τη βόρεια πλευρά της εντυπωσιακής Σπιανάδας 
πλατείας και το Νέο Φρούριο. Συνεχίζουμε για το Αχίλλειο για να επισκεφτούμε το παλάτι της 
Αυτοκράτειρας Σίσσυς. Κατόπιν θα διασχίσουμε το κεντρικό τμήμα της Κέρκυρας για να βρεθούμε 
στην μοναδική Παλαιοκαστρίτσα, επίσκεψη του βυζαντινού μοναστηριού και ανηφορίζουμε προς τους 
Λάκωνες για να απολαύσουμε την bella vista της Παλαιοκαστρίτσας. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και 
επιστροφή από το βόρειο τμήμα της Κέρκυρας. Επίσκεψη στο κανόνι και το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ 
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στην Κέρκυρα. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα 
στους Παξούς. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΗ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι της Κέρκυρας, θα περάσουμε με φέρρυ μπόουτ στην Ηγουμενίτσα 
και συνεχίζουμε για την Ελάτη ένα χωριό φωλιασμένο σε μια δασωμένη περιοχή του Ζαγορίου, εδώ θα 
μείνουμε 4 βράδια. Θα γνωρίσουμε τα ξακουστά Ζαγοροχώρια και θα θαυμάσουμε από κοντά την 
ιστορία, την παράδοση, το φυσικό κάλος, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα μεγαλοπρεπή και 
καλαίσθητα πετρόκτιστα κτίρια, τα λιθόστρωτα μονοπάτια, τις πέτρινες βρύσες, γεφύρια, εκκλησίες και 
νερόμυλους που συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό.  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΠΕΤΡΙΝΟ ΔΑΣΟΣ-ΔΙΛΟΦΟ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΚΗΠΟΙ-ΚΑΠΕΣΟΒΟ 
Η περιοδία μας στα χωριά του Ζαγορίου ξεκινά μετά το πρόγευμα. Μεταξύ των πολλών χωριών και 
περιοχών που θα επισκεφτούμε είναι το Μονοδένδρι,  το Πέτρινο Δάσος, το Δίλοφο, ένα από τα 
ωραιότερα χωριά που έμεινε ανέπαφο στο χρόνο, συνεχίζουμε για το γειτονικό Κουκούλι και χρόνος 
για να απολαύσετε καλό φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες. Επόμενη στάση θα κάνουμε στους 
Κήπους, μπροστά τους απλώνεται μία κοιλάδα που την διασχίζουν δύο μικροί ποταμοί στις όχθες των 
οποίων είναι χτισμένα περίτεχνα τοξωτά γεφύρια. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτείτε το 
λαογραφικό μουσείο και μετά στο Καπέσοβο θα έχουμε θέα προς την σκάλα Βραδετού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΟΝΙΤΣΑ-ΑΡΙΣΤΗ-ΠΑΠΙΓΚΟ 



Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης και μετά την Κόνιτσα με το 
πέτρινο γεφύρι της. Στην κεντρική πλατεία της Αρίστης μπορείτε να θαυμάσετε την επιβλητική 
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το πανύψηλο καμπαναριό. Συνεχίζουμε για τους οικισμούς 
του Πάπιγκου που  διατηρούν αναλλοίωτο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, με μεγάλα αρχοντικά, 
λιθόκτιστα σπίτια, λιθόστρωτα δρομάκια, βρύσες με πεντακάθαρα νερά και εξαιρετική θέα, 
εναρμονισμένα απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον. Χρόνος ελεύθερος και σε μικρή απόσταση θα 
αντικρίσουμε ένα πανέμορφο θέαμα, τις Κολυμπήθρες, που είναι φυσικές πισίνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα: ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-ΣΚΑΜΝΕΛΙ-ΣΤΑΝΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τσεπέλοβο, ένα αρχοντικό χωριό, γνωστό από το 16ο αιώνα, εδώ 
λειτούργησε το 1700 το πρώτο σχολείο. Χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πλατεία του και μην 
ξεχάσετε να αγοράσετε τοπικά προϊόντα. Επόμενη στάση το Σκαμνέλι, χτισμένο δίπλα στην τοποθεσία 
Στάνη Σαρακατσανέων που αποτελεί πιστή αναπαράσταση σαρακατσάνικου εποχιακού οικισμού και 
περιλαμβάνει σε φυσικό μέγεθος τα «κονάκια», τον «οβορό» και το «γρέκι».  Χρόνος ελεύθερος και 
συνεχίζουμε για τους καταρράκτες Ηλιοχωρίου. Είναι τρεις συνεχόμενοι καταρράκτες με το 
μεγαλύτερο από αυτούς να φτάνει τα 25 μέτρα ύψος και  ανάμεσα τους να υπάρχουν λιμνούλες, 
δημιουργώντας έτσι ένα από τα πιο όμορφα τοπία στη περιοχή του Ζαγορίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα: ΕΛΑΤΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε τα Ζαγοροχώρια με κατεύθυνση τα Ιωάννινα. Περιήγηση των Ιωαννίνων 
για να δούμε το κάστρο και χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας για να πάρουμε το καράβι προς Κέρκυρα και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα με τις αποσκευές μας γεμάτες μοναδικές εμπειρίες από τα 
πανέμορφα Ζαγοροχώρια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Κέρκυρα-Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.  
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χιεραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
● Διαμονή για 3 βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, στην Κέρκυρα με ημιδιατροφή ή  
   πρόγευμα, σύμφωνα με τον πίνακα.  
● Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, στην Ελάτη Ζαγορίου με πρόγευμα  
   και δείπνο καθημερίνα στα ξενοδοχεία.  
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 
● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα 
● Έμπειρος συνοδός αρχηγός του γραφείου μας καθόλη την διάρκεια της εκδρομής. 
● Υπηρεσίες των τοπικών αντιπροσώπων μας. 
● Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA: ROYAL BOUTIQUE με ημιδιατροφή/ATHINA με ημιδιατροφή 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

16/7, 23/7 €799 €945 €529 

30/7 €829 €975 €559 

6/8, 13/8, 20/8 €869 €1.015 €599 

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: ARION με πρόγευμα/DRIOFILLO με ημιδιατροφή 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

16/7, 23/7 €819 €965 €569 

30/7 €849 €995 €599 

6/8, 13/8, 20/8 €889 €1.035 €639 

 


