
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 

   ΣΤΙΣ ΝΥΜΦΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & TOY ΙΟΝΙΟΥ     XRAKT1 

8 Μέρες 
 

Αναχωρήσεις:  11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 

Με απευθείας πτήσεις της Cobalt  
Λάρνακα – Πρέβεζα  CO 7014    06:15 – 08:20 
Πρέβεζα – Λάρνακα  CO 7015    09:05 – 11:55 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Μεταφορά στην 
παραλία των Ιονίων κοντά στην Πρέβεζα για καφέ μέχρι την ώρα που θα παραλάβουμε τα δωμάτια μας στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το απόγευμα θα έχουμε 
περιήγηση της Πρέβεζας  για να 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. Στην συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και φαγητό στα σοκάκια της Πρέβεζας. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΠΑΡΓΑ 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον ποταμό Αχέροντα. 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, για να απολαύσουμε μια ξεχωριστή βαρκάδα στα υδάτινα μονοπάτια του μυθικού 
ποταμού. 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. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λευκάδα. Πρώτη στάση στην πόλη της Λευκάδας, περπατάμε στο 
πεζόδρομο και στα γραφικά στενά της πόλης. Στην συνέχεια θα ανηφορίσουμε προς τη Μονή Φανερωμένης 
για να απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε για τα χωριά Άγιο Νικήτα, Κάθισμα και Καρυά, γνωστή 
για τα καρσάνικα εργόχειρα. Χρόνος ελεύθερος στην κεντρική πλατεία κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια. 
Επόμενη στάση το Νυδρί που βρίσκεται απέναντι από το Σκορπιό και το νησί του Βαλαωρίτη, Μαδουρή. 
Χρόνος ελεύθερος για μια μίνι κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου. Στο ξενοδοχείο μας θα 
επιστρέψουμε αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ  
Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι ελεύθερη στην πόλη της Πρέβεζας. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στα Ιωάννινα και Μέτσοβο. 
 
5η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - 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. Μετά θα σταματήσουμε στο 
παραθαλάσσιο χωριό Μενίδι για προαιρετικό γεύμα. Επόμενη στάση η Αμφιλοχία που είναι χτισμένη 
αμφιθεατρικά σε δύο λόφους με θέα τον Αμβρακικό κόλπο και η Βόνιτσα με το βενετσιάνικο κάστρο και το 



νησιώτικο αέρα της. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στο όμορφο νησάκι μπροστά από την πόλη που 
ενώνεται με γέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
6η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΣΥΒΟΤΑ  
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σύβοτα που θεωρείται η Μύκονος του Ιονίου 
και αγκαλιάζεται από τη θάλασσα με μοναδικό τρόπο. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και μια βραδινή βόλτα στα πανέμορφα δρομάκια της Πρέβεζας. 
 
7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ  
Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στους Παξούς. 
 
8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και το πανέμορφο σκηνικό που ζήσαμε αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται με την μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση για Λάρνακα, με την υπόσχεση ότι θα επαναλάβουμε αυτό το 
μαγευτικό ταξίδι. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Άκτιο -Λάρνακα. 
● Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων. 
● Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
● Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
● Διαμονή για 7 βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, στην Πρέβεζα.  
● Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
● Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα. 
● Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 
● 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. 
 

PREVEZA CITY 3* (κεντρικό) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 22/8 €669 €845 €499 

18/7, 25/7 €699 €875 €529 

1/8, 8/8, 15/8 €729 €905 €559 

 

MARGARONA ROYAL 3* superior (3χλμ από το κέντρο της πόλης) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 22/8 €689 €945 €469 

18/7, 25/7 €719 €975 €499 

1/8, 8/8, 15/8 €759 €1.015 €539 

DIONI BOUTIQUE 4* (κεντρικό) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

11/7, 22/8 €789 €1.045 €489 

18/7, 25/7 €829 €1.085 €519 

1/8, 8/8, 15/8 €869 €1.125 €559 

 


