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ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TPVK1

6 Μέρες
Αναχώρηση: 26/8
Με απευθείας πτήσεις της Blue Air/Cobalt
Λάρνακα – Πρέβεζα
0B 9171
07:05 – 09:30
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα CO 725
14:30 – 16:30
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το Άκτιο. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στην Πρέβεζα. Συνεχίζουμε για την περιήγηση μας στην πόλης για να
γνωρίζουμε τα κυριότερα αξιοθέατα και να καταλήξουμε στον παραλιακό πεζόδρομο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το καταπράσινο νησί της Λευκάδας. Θα επισκεφτούμε την
Μονή Φανερωμένης θα πάμε στο Νυδρί στο Κάθισμα και στην Καρυά, επιστροφή στην πόλη της
Λευκάδας και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΩΝΤΑ - ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα και πορευόμαστε προς τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, για μια σύντομη βαρκάδα.
Συνεχίζουμε για την ειδυλλιακή Πάργα και τα πανέμορφα Σύβοτα, στα Ιωάννινα θα φτάσουμε αργά
το απόγευμα. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ–ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ–ΝΗΣΙ
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο Περάματος, θα περπατήσουμε στο Κάστρο και θα
καταλήξουμε στο μόλο, όπου με βάρκες θα περάσουμε στο νησί για να επισκεφτούμε τη μονή του
Αγίου Παντελεήμονα όπου ο Αλή Πασάς είχε βρει καταφύγιο, την μονή του Αγίου Νικολάου των
Φιλανθρωπινών, και θα κάνουμε την βόλτα μας στα πλακόστρωτα δρομάκια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
5η Μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ–ΜΕΤΣΟΒΟ-ΒΕΡΓΙΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το μαγευτικό Μέτσοβο. Χρόνος στην κεντρική πλατεία και
συνεχίζουμε για το μουσείο Βεργίνας με τον μεγαλοπρεπή τάφο του Φιλίππου. Άφιξη νωρίς το
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στα Λαδάδικα. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και
πτήση για Λάρνακα.
Περιλαμβάνονται:
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα– Άκτιο/Θεσσαλονίκη–Λάρνακα.
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.
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Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Πρέβεζα.
Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στα Ιωάννινα.
Διαμονή για 1 βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Θεσσαλονίκη.
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
Εισιτήρια για την κρουαζιέρα στον ποταμό του Αχέροντα.
Εισιτήρια για τις βάρκες κατά την επίσκεψη στο νησί των Ιωαννίνων.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση
26/8

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

€529

€620

€409

