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ΠΑΣΧΑ στην ΠΡΕΒΕΖΑ 
στο MARGARONA HOTEL 

µε επισκέψεις στις Πηγές Αχέροντα-Πάργα-Κρουαζιέρα 
στον Αχέροντα-Άρτα-Αµφιλοχία- Λευκάδα 

6 Μέρες 
 
Με απευθείας πτήσεις της BLUE AIR 
05 Απριλίου Λάρνακα – Πρέβεζα 10:30 – 12:50 
10 Απριλίου Πρέβεζα – Λάρνακα 21:10 – 23:20 
 
1η µέρα (Μ. Πέµπτη): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Άκτιο της Πρέβεζας. Άφιξη, 
παραλαβή και µεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια και ακολουθεί περιήγηση για να 
γνωρίσουµε αυτήν την πανέµορφη πόλη που θα µας φιλοξενήσει για 5 βράδια. Θα δούµε το σπίτι 
όπου έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάµπους µε το ιστορικό 
ενετικό πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαϊτάν Παζάρ, την Κεντρική αγορά της πόλης και θα 
καταλήξουµε στον παραλιακό πεζόδροµο µε τις καφετέριες. Όσοι επιθυµούν µπορεί να 
εκκλησιαστούν, να χαλαρώσουν σε µια από τις πολλές καφετέριες της παραλίας ή να γευτούν τα 
νηστίσιµα εδέσµατα του ξενοδοχείου. 
 
2η µέρα (Μ. Παρασκευή): ΑΡΤΑ - ΓΥΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ 
Πρόγευµα  και αναχώρηση για την Άρτα, την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου. Στη 
περιήγηση θα δούµε τις Βυζαντινές εκκλησίες της Αγίας Θεοδώρας, προστάτιδας της πόλης και την 
εκκλησία της Παρηγορήτισσας του 13ου, συνεχίζουµε για το θρυλικό γεφύρι της. Επόµενη στάση η 
Αµφιλοχία που είναι χτισµένη αµφιθεατρικά σε δύο λόφους µε θέα τον Αµβρακικό κόλπο και χρόνος 
ελεύθερος για γεύµα. Συνεχίζουµε για την Βόνιτσα µε το βενετσιάνικο κάστρο και το νησιώτικο 
αέρα της, χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στο παραλιακό µέτωπο και να απολαύσετε τον 
καφέ σας µε θέα το απέραντο γαλάζιο. ∆είπνο µε νηστίσιµα στο µπουφέ του ξενοδοχείου και 
µεταφορά στην πόλη όπου το βράδυ θα πραγµατοποιηθεί η περιφορά των Επιταφίων στους 
κεντρικούς δρόµους του ιστορικού κέντρου που καταλήγουν στην προκυµαία µε τη φιλαρµονική να 
συνοδεύει µε πένθιµα εµβατήρια.  
 
3η µέρα (Μ. Σάββατο): ΠΡΕΒΕΖΑ 
Μετά το πρόγευµα θα συγκεντρωθούµε στο γραφικό λιθόστρωτο «Σαϊτάν Παζάρ» ή ∆ιαβολοπάζαρο, 
της Πρέβεζας όπου θα αναβιώσει το έθιµο της πρώτης Ανάστασης. Μόλις ο ιερέας του 
Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Χαράλαµπους σηµάνει την πρώτη Ανάσταση, οι ήχοι των κροτίδων 
ξεσηκώνουν την πόλη, ενώ πήλινα κανάτια σπάζουν στο πλακόστρωτο του Σαϊτάν. Πρόκειται για 
έθιµο, που έλκει την καταγωγή του από την εποχή της Τουρκοκρατίας και κάτοικοι και 
καταστηµατάρχες το τηρούν έως σήµερα. Την εποχή εκείνη οι Πρεβεζιάνοι έφτιαχναν µόνοι τους 
κροτίδες, προκειµένου να κρατήσουν µακριά τους Τούρκους τις άγιες µέρες του Πάσχα. Το 
υπόλοιπο της µέρας ελεύθερο στην πόλη της Πρέβεζας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
Αναστάσιµη Λειτουργία. Ακολουθεί δείπνο στο ξενοδοχείο µε Μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
4η µέρα (Κυριακή του Πάσχα): ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πρόγευµα και η µέρα είναι ελεύθερη στο ξενοδοχείο. Το εορταστικό µπουφέ θα ανοίξει µε πλούσια 
εδέσµατα και θα συνοδεύονται µε ζωντανή µουσική και χορούς που θα µας ψυχαγωγήσουν σχεδόν 
όλη την µέρα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
 



5η µέρα (∆ευτέρα του Πάσχα): ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - 
ΠΑΡΓΑ 
Μετά το πρόγευµα αναχωρούµε για την περιοχή Γλυκή όπου βρίσκονται οι πηγές του γνωστού από 
τη µυθολογία ποταµού Αχέροντα. Θα έχουµε την ευκαιρία να ζήσουµε µοναδικές στιγµές 
περπατώντας στο κατάφυτο µονοπάτι που οδηγεί στις πηγές του µυθικού ποταµού που συνδέθηκε 
µε την είσοδο των ψυχών στον Άδη. Συνεχίζουµε νότια όπου βρίσκονται οι εκβολές του ποταµού 
Αχέροντα, εδώ θα έχουµε µια ξεχωριστή βαρκάδα στα υδάτινα µονοπάτια του µυθικού ποταµού και 
ο βαρκάρης που αναλαµβάνει το ρόλο του ξεναγού θα µας ενηµερώνει και τα µάτια µας δεν θα 
χορταίνουν την τόση οµορφιά του τοπίου.  
Επόµενος σταθµός η µαγευτική Πάργα. Χρόνος ελεύθερος για γεύµα και για να περπατήσετε στα 
στενά δροµάκια που οδηγούν στο κάστρο για να απολαύσετε µια µοναδική θέα προς τον γραφικό 
κόλπο µε το πανέµορφο νησάκι της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
∆είπνο και διανυκτέρευση.  
 
6η µέρα (Τρίτη του Πάσχα):  ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑ∆Α-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και αναχωρούµε για την Λευκάδα. Αφού περάσουµε την υποθαλάσσια σήραγγα 
Πρέβεζας-Ακτίου και την πλωτή γέφυρα φτάνουµε στην πόλη της Λευκάδας και συνεχίζουµε για το 
ιστορικό µοναστήρι της Φανερωµένης που βρίσκεται σε ένα λόφο πάνω από την πόλη. Μετά θα 
πάµε µέχρι το γραφικό Νυδρί και χρόνος ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα στο Σκορπιό. 
Επιστροφή στην πόλη της Λευκάδας και χρόνος για να περπατήσουµε στα όµορφα σοκάκια και στις 
µικρές πλατείες, µε τα παραδοσιακά σπίτια και τους πλακόστρωτους πεζοδρόµους.  Νωρίς το 
απόγευµα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Λάρνακα µε τις αποσκευές µας γεµάτες µε 
τις οµορφιές και την πραγµατική µαγεία της περιοχής. 
 
Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο €715 
Μονόκλινο €895 
Παιδικό  €529 
 
Περιλαµβάνονται:  
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
• Μια αποσκευή βάρους µέχρι 20 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 5 κιλά. 
• ∆ιαµονή για 5 βράδια στο ξενοδοχείο MARGARONA ROYAL 3*. 
• Πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά. 
• Πέντε γεύµατα µπουφέ (5) στο ξενοδοχείο συµπεριλαµβανοµένων των εορταστικών. 
• Φόρος διαµονής στο ξενοδοχείο. 
• Μεταφορές και εκδροµές µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα.  
• Εισιτήρια για την βάρκα στον ποταµό Αχέροντα. 
• Έµπειρος αρχηγός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου. 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας. 
• Φ.Π.Α. 
 
∆εν περιλαµβάνονται: 
♦ Είσοδοι στους χώρους των επισκέψεων. 
♦ Φιλοδωρήµατα και αχθοφορικά. 
♦ Ποτά στα φαγητά. 
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.      
♦ Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προτεινόµενο. 
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