
Ε.FELLOUKA TRAVEL & TOURS LTD 

Aρμενίας 22, Ακρόπολη 

2003 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.  :  357 22460777  

Kιν.   :  357 99329777, 357 99621332 

Φαξ. :  357 22447878 

Email. : nazoreos@nazoreostravel.com.cy 

www.nazoreostravel.com.cy 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ       TCFU2 

6 Μέρες 
Αναχώρηση:  11/7 
Λάρνακα – Θεσσαλονίκη  CΟ 724    05:35 – 07:40 
Κέρκυρα – Λάρνακα  ΟΒ 9112    21:00 – 23:00  
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
Πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για την Ελάτη ένα χωριό φωλιασμένο σε μια 
δασωμένη περιοχή του Ζαγορίου. Ενδιάμεση στάση θα κάνουμε στο Μέτσοβο.  Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΠΕΤΡΙΝΟ ΔΑΣΟΣ-ΔΙΛΟΦΟ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΚΗΠΟΙ-ΚΑΠΕΣΟΒΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα πανέμορφα Ζαγοροχώρια, το Μονοδένδρι,  το Πέτρινο Δάσος, 
το Δίλοφο, ένα από τα ωραιότερα χωριά που έμεινε ανέπαφο στο χρόνο και το Κουκούλι. 
Συνεχίζουμε για τους Κήπους και για το Καπέσοβο με θέα προς την σκάλα Βραδετού. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΟΝΙΤΣΑ-ΑΡΙΣΤΗ-ΠΑΠΙΓΚΟ 
Σήμερα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης και μετά την Κόνιτσα με το 
πέτρινο γεφύρι της και το σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για την Αρίστη με την 
επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επόμενη στάση ο οικισμός του Πάπιγκου που  
διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Σε μικρή απόσταση θα αντικρίσουμε 
ένα πανέμορφο θέαμα, τις Κολυμπήθρες, που είναι φυσικές πισίνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-ΣΚΑΜΝΕΛΙ-ΣΤΑΝΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τσεπέλοβο, ένα αρχοντικό χωριό, εδώ λειτούργησε το 1700 το 
πρώτο σχολείο. Επόμενη στάση το Σκαμνέλι, χτισμένο δίπλα στην τοποθεσία Στάνη 
Σαρακατσανέων που αποτελεί πιστή αναπαράσταση σαρακατσάνικου εποχιακού οικισμού.  
Συνεχίζουμε για τους καταρράκτες Ηλιοχωρίου και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΕΛΑΤΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ  
Αποχαιρετούμε τα Ζαγοροχώρια με κατεύθυνση το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για να περάσουμε 
με καράβι στην Κέρκυρα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε περιήγηση της πόλης της Κέρκυρας και στο Αχίλλειο, μετά θα 
διασχίσουμε το κεντρικό τμήμα της Κέρκυρας για να βρεθούμε στην μοναδική Παλαιοκαστρίτσα. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στη 
Λάρνακα. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη/Κέρκυρα-Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χιεραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
● Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Ελάτη Ζαγορίου. 
● Διαμονή για 1 βράδυ στο ξενοδοχείο 3*, στην Κέρκυρα.  
● Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία.  



● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 
● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα 
● Έμπειρος συνοδός αρχηγός του γραφείου μας καθόλη την διάρκεια της εκδρομής. 
● 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 

11/7 €499 €625 €379 

 


