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ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

XRAKT2

8 Μέρες
Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8
Με απευθείας πτήσεις της BLUE AIR
Λάρνακα – Πρέβεζα
ΟΒ9171
Πρέβεζα – Λάρνακα
ΟΒ9170

07:05 – 09:30
10:15 – 12:15

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΑΚΤΙΟ–ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΠΑΤΡΑ–ΚΥΛΛΗΝΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το Άκτιο. Άφιξη, παραλαβή και
αναχώρηση. Πρώτη στάση θα κάνουμε στην Αμφιλοχία και μέσω της Ιονίας οδού θα φτάσουμε
στην Πάτρα αφού πρώτα διασχίσουμε την καλωδιακή γέφυρα Αντίρριο – Ρίο. Χρόνος ελεύθερος
για γεύμα και στην συνέχεια προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα. Επόμενος προορισμός το λιμάνι
της Κυλλήνης όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι που θα μας μεταφέρει στην Ζάκυνθο. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Μετά το πρωινό, ξεκινά η περιήγησή μας. Με το λεωφορείο μας θα ανηφορίσουμε για τον λόφο
Στράνη, εκεί ο εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό Ύμνο, ατενίζοντας το
πολιορκημένο Μεσολόγγι. Συνεχίζουμε για τον λόφο της Μπούχαλης όπου θα έχουμε
πανοραμική θέα της πόλης της Ζακύνθου και καταλήγουμε στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου,
πολιούχου του νησιού όπου βρίσκεται η λάρνακα με το σκήνωμα του Αγίου. Κατόπιν θα
επισκεφθούμε το παραλιακό θέρετρο Λαγανά, η περιοχή είναι γνωστή κυρίως για την χελώνα
Καρέτα-Καρέτα. Επιστροφή στην πόλη για να δούμε τα αξιοθέατα της Πλατεία Σολωμού, τη
Βιβλιοθήκη, το Βυζαντινό μουσείο, το μουσείο Σολωμού-Κάλβου και την πλατεία Αγίου Μάρκου.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες.
3η μέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Μετά το πρόγευμα αποχαιρετούμε την πόλη της Ζακύνθου και κατευθυνόμαστε βόρεια προς το
λιμάνι του Αγίου Νικολάου όπου με το καράβι θα περάσουμε στην Πεσάδα, Κεφαλονιάς.
Επιβίβαση στο πούλμαν και η περιήγηση μας ξεκινά με επίσκεψη στο Ναό της Παναγίας
Φιδούσας και στο Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προστάτη και πολιούχου του νησιού.
Συνεχίζουμε για το Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη και προαιρετική βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη με τα
γαλαζοπράσινα νερά. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και αναχωρούμε για το Φισκάρδο. Επιβίβαση
στο καράβι και άφιξη στο Νυδρί. Συνεχίζουμε για την πόλη της Λευκάδας, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρόγευμα και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Λευκάδα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα ή για
να κολυμπήσετε στα πεντακάθαρα νερά του Ιονίου. Το απόγευμα με τον συνοδό μας θα
περπατήσουμε την πόλη της Λευκάδας και στη συνέχεια με το λεωφορείο μας θα ανηφορήσουμε
προς τη Μονή Φανερωμένης για να απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Επιστροφή στην πόλη και
στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: ΙΘΑΚΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι του Νυδρί και αναχώρηση για τις Φρίκες ένα μικρό λιμανάκι
στα βόρεια της Ιθάκης. Στη συνέχεια με το λεωφορείο μας θα διασχίσουμε την ενδοχώρα του
νησιού του Οδυσσέα, για να καταλήξουμε στο Βαθύ την πρωτεύουσα του νησιού, με το όμορφο
φυσικό λιμάνι της. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια και να
γνωρίσουμε το νησί του Οδυσσέα. Το απόγευμα επιστρέφουμε στις Φρίκες και με το καράβι θα
περάσουμε στην Λευκάδα και συνεχίζουμε για την Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και ακολουθεί περιήγηση στην πόλη της Πρέβεζας, στα πλακόστρωτα δρομάκια της.
Θα δούμε το σπίτι όπου έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, την Μητρόπολη, με το ιστορικό ενετικό
ρολόι του 1752, το Σαιτάν Παζάρ, την Κεντρική αγορά της πόλης και θα καταλήξουμε στον
παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες και τις παραδοσιακές ψαροταβέρνες. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ – ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΠΑΞΟΥΣ – ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμανάκι της Πάργας όπου θα έχουμε μια μοναδική
κρουαζιέρα. Επιβίβαση και αναχωρούμε για μια απολαυστική κρουαζιέρα. Το πλοίο μας μπαίνει
πρώτα μέσα στις μυστηριώδεις θαλασσινές σπηλιές με ένα μοναδικό θέαμα. Συνεχίζουμε για
τους Αντίπαξους, όπου έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα καθαρά νερά και το
μαγευτικό αυτό ταξίδι συνεχίζεται στους Παξούς με το μαγευτικό λιμάνι του Γάιου. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα σε μια από τις ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα ή να πάτε για ψώνια στα στενά
δρομάκια. Επιστροφή στην Πάργα και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στα γραφικά
όμορφα στενά δρομάκια της και να ανέβείτε μέχρι το κάστρο της για μοναδικές φωτογραφίες.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Πρόγευμα και το οδοιπορικό μας συνεχίζεται προς την Αμμουδιά, όπου βρίσκονται οι εκβολές
του γνωστού από την μυθολογία ποταμού Αχέροντα για μια βαρκάδα στα υδάτινα μονοπάτια του
Άδη. Επόμενη στάση θα κάνουμε στις πηγές του Αχέροντα, που έχουν χαρακτηριστεί περιοχή
ιδιαίτερου κάλλους, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, Natura 2000. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό
κάτω από τα πλατάνια και για βόλτα. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΚΤΙΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά πρόγευμα αφήνουμε πίσω μας αυτό το πανέμορφο σκηνικό και κατευθυνόμαστε προς το
αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση προς Λάρνακα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Άκτιο -Λάρνακα.
● Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά.
● Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 3 sup*.
● Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθος, Ζάκυνθο – Κεφαλονιά, Κεφαλονιά – Λευκάδα.
● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Λευκάδα – Ιθάκη - Λευκάδα.
● Ολοήμερη κρουαζιέρα στους Παξούς.
● Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

8/7

€859

€1.105

€629

15/7, 22/7, 29/7

€889

€1.135

€659

5/8, 12/8, 19/8

€919

€1.165

€689

