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ΠΑΣΧΑ στην ΚΕΡΚΥΡΑ 
5 Μέρες  

 

Με απευθείας πτήσεις της Blue Air 
05 Απριλίου      Λάρνακα-Κέρκυρα     16:00 – 18:20 
09 Απριλίου      Κέρκυρα-Λάρνακα     17:40 – 20:00 

 
05/04  Μεγάλη Πέµπτη: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 
Απόγευµα συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για Κέρκυρα. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους µας και 
µεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 

06/04  Μεγάλη Παρασκευή: ΚΕΡΚΥΡΑ  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια µπορείτε να πάτε στην πόλη της Κέρκυρας για να απολαύσετε τον καφέ σας στο ξακουστό 
Λίνστον και να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά της. Μετά το δείπνο θα µεταφερθούµε στην πόλη της Κέρκυρας για να 
παρακολουθήσουµε τον Επιτάφιο της Μητρόπολης. Η περιφορά του Επιταφίου στην Κέρκυρα είναι ίσως η πιο φαντασµαγορική της 
χώρας. Τον Επιτάφιο ακολουθεί η φιλαρµονική ορχήστρα της περιοχής, µια χορωδία και πιστοί που κρατούν φλάµπουρα, λάβαρα, 
βενετσιάνικα φαναράκια και µεγάλα κεριά. Η ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα κατανυκτική και η µεγαλοπρέπεια των εορτασµών ασύγκριτη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 

07/04 Μεγάλο Σάββατο: ΚΕΡΚΥΡΑ 
Μετά το πρόγευµα µεταφορά στο κέντρο της πόλης, όπου θα παρακολουθήσουµε την πρώτη Ανάσταση. Μετά την ακολουθία, χτυπούν 
όλες οι καµπάνες των εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες πήλινα δοχεία στους δρόµους γεµάτα νερό. 
Το βράδυ µεταφερόµαστε και πάλι στην πλατεία όπου γίνεται η Ανάσταση και είναι ακόµα πιο µεγαλοπρεπή. Η λειτουργία τελείται στην 
Πάνω Πλατεία. Τα βεγγαλικά δεν είναι τίποτα µπροστά στις δυνατές τυµπανοκρουσίες που σείουν την Κέρκυρα! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για να απολαύσουµε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 
08/04 Κυριακή του Πάσχα: ΚΕΡΚΥΡΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη στο ξενοδοχείο όπου το µεσηµέρι θα απολαύσουµε τον παραδοσιακό οβελία, τα κόκκινα αυγά και το 
τσουρέκι. ∆ιανυκτέρευση 
 
09/04 ∆ευτέρα του Πάσχα: ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για µια τελευταία βόλτα. Μεταφορά στο αεροδρόµιο της Κέρκυρας  για να πάρουµε 
την πτήση της επιστροφής. 
 

Περιλαµβάνονται: 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Κέρκυρα-Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων. 
● Ηµιδιατροφή στα ξενοδοχεία για 4 βράδια, (περιλαµβάνονται  
    και τα εορταστικά γεύµατα του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής  
    του Πάσχα σε  αντικατάσταση της ηµιδιατροφής  της ίδιας  
    µέρας) εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.  
● Φόρος διαµονής στο ξενοδοχείο. 
● Μεταφορές αεροδρόµιο-ξενοδοχείο-αεροδρόµιο. 
● Μεταφορά στην πόλη της Κέρκυρας τη Μ. Παρασκευή για  
   την περιφορά του Επιταφίου. 
● Μεταφορά στην πόλη το πρωί του Μ. Σαββάτου για την  
   πρώτη Ανάσταση. 
● Μεταφορά στην πόλη το βράδυ του Μ. Σαββάτου για την  
   Αναστάσιµη λειτουργία. 
● Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας. 
● Φ.Π.Α. 
 

∆εν περιλαµβάνονται:  
• Ποτά στα γεύµατα 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 



 

Τιµές κατ’ άτοµο: 
 

Ξενοδοχεία Κατ. ∆ιατρ. ∆ίκλινο Μον/νο Τρίκλινο 1ο Παιδί 2ο Παιδί 
POPI  STAR 2* BB €659 €750 €640 €595 N/A 

POTAMAKI 3* HB €675 RQ €655 €565 N/A 

LIVADI NAFSIKA 3* HB €689 €840 €670 €569 N/A 

MAGNA GRECIA 4* HB €695 €850 €670 €449 €569 

ROYAL BOUTIQUE  (Garden View) 3* HB €699 €860 €685 €449 N/A 

ROYAL BOUTIQUE  (Sea View) 3* HB €735 RQ €705 €449 N/A 

ARION 3* BB €699 €855 €650 €549 N/A 

ALEXANDROS  (Garden View) 4* AI €715 €825 €690 €449 €579 

ALEXANDROS  (Sea View) 4* AI €735 RQ €705 €449 €589 

ELEA BEACH  M/V 4* HB €785 €965 €750 €609 N/A 

DIVANI CORFU PALACE 4* BB 789 €1.085 €700 €509 N/A 

DIVANI CORFU PALACE 4* HB €929 €1.220 €840 €635 N/A 

CORFU HOLIDAY PALACE  G/V 4* BB €815 €1.095 €775 €449 €629 

CORFU HOLIDAY PALACE  L/V 4* BB €835 €1.135 €795 €449 €639 

CORFU HOLIDAY PALACE  S/V 4* BB €925 €1.310 €875 €449 €679 

CAVALIERI 4* BB €915 RQ €805 €589 N/A 

ARITI GRAND    (Land View) 4* HB €939 €1.440 €865 €585 €585 

ARITI GRAND    (Lake View) 4* HB €1.029 RQ €925 €579 €579 

CORFU PALACE 5* BB €1.255 RQ €1.175 €855 N/A 
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