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         ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΕΒΕΖΑ       TPVK2 

6 Μέρες 
Αναχώρηση:  26/8 
Λάρνακα – Πρέβεζα  0B 9171    07:05 – 09:30 
Αθήνα – Λάρνακα   CY 311    17:45 – 19:20  
 
Αναχώρηση:  29/8 
Λάρνακα – Πρέβεζα  CO 7014    06:15 – 08:20 
Αθήνα – Λάρνακα   CY 311    17:45 – 19:20  
 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΠΡΕΒΕΖΑ -ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πτήση για Άκτιο. Άφιξη και αναχώρηση για Λευκάδα. Περιήγηση στη πόλη και επίσκεψη στη 
Μονή Φανερωμένης. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στην Πρέβεζα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ακολουθεί περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Σύβοτα που αγκαλιάζονται από τη θάλασσα με μοναδικό 
τρόπο και για την γραφική Πάργα. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για τις εκβολές του 
ποταμού Αχέροντα για μια σύντομη βαρκάδα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
 
3η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Καρπενήσι. Θα περάσουμε από την επιβλητική Γέφυρα 
Επισκοπής πάνω από τη Τεχνική Λίμνη Κρεμαστών για να απολαύσουμε την μοναδική θέα. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα 
δούμε την γραφική πλατεία και θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Τριάδας με τις 
αξιόλογες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες.  
 
4η μέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ–ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ–ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ  
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε την ξακουστή Μονή Προυσότισσας. Συνεχίζουμε για το 
Μεγάλο Χωριό που είναι κτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος και για το Παλιό Μικρό Χωριό που 
κρατάει ζωντανή την ομορφιά και την αρχοντιά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
 
5η μέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ–ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ–ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη στη Μονή Αγάθωνα και συνεχίζουμε για τα γραφικά 
χωριά Υπάτη και Γοργοπόταμο, με την Ιστορική γέφυρα. Άφιξη στην Αθήνα το απόγευμα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
 
6η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος στην Αθήνα.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο Αθηνών και 
πτήση για Λάρνακα. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Πρέβεζα / Αθήνα–Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Πρέβεζα. 
• Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στο Καρπενήσι. 
• Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα. 
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 



• Κρουαζιέρα στον ποταμό Αχέροντα. 
• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού. 
• 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 

26/8, 29/8 €549 €685 €429 

 


