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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ & ΚΕΡΚΥΡΑ 

15-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (6 ΜΕΡΕΣ-5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 
 

 

 

 

Αναχώρηση από τη Λάρνακα στις 07:30 π.μ. με πτήση για τη Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και 

ξεκινάμε το ταξίδι μας κατά μήκος του Κορινθιακού κόλπου. Πρώτος μας σταθμός για καφέ στον Ισθμό της 

Κορίνθου. Συνεχίζουμε για την ζεύξη Ρίου Αντίρριου-διά μέσου της γέφυρας- ένα μοναδικό κατασκευαστικό 

επίτευγμα του 21
ου

 αιώνα, η οποία ενώνει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή 

μας για το Μεσολόγγι, ένας τόπος ιερός που μας καλωσορίζει στο κάλλος και τον πλούτο της λιμνοθάλασσάς 

του, που μαζί με το Δέλτα των ποταμών Αχελώου και Ευήνου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

υγροβιότοπους της Μεσογείου. Εδώ θα δούμε επίσης τον καταπράσινο κήπο των ηρώων-τους τάφους των 

αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και του Λόρδου Βύρωνα-που δημιουργήθηκε το 1830 με εντολή του 

Κυβερνήτη Καποδίστρια. Ακολούθως φτάνουμε στην Άρτα, γνωστή για το γεφύρι της το οποίο διασχίζει ο 

ποταμός Άραχθος. Με την πρώτη ματιά θα διακρίνουμε σε αυτό τη μαστοριά, την παράδοση και τη μοναδική 

αρχιτεκτονική του. Θα δούμε στην αριστερή του όχθη τον ιστορικό πλάτανο του γεφυριού από τα κλαδιά του 

οποίου ο Αλή Πασάς κρεμούσε τους Χριστιανούς και ο οποίος έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο μνημείο της 

φύσης από το 1976. Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πρέβεζα και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος 

ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με τη γραφική πόλη με ατμόσφαιρα νησιού. Στραμμένη προς τον 

Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος, με μια υπέροχη προκυμαία, μαρίνα γεμάτη ιστιοπλοϊκά, δεκάδες 

εστιατόρια και μεζεδοπωλεία, πεζόδρομους και εκλεπτυσμένα μαγαζιά, θα σας γοητεύσει. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή-εξόρμηση στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας για να γνωρίσουμε τα 

μυστικά του μέσα από έναν πανοραμικό γύρο. Θα δούμε όμορφα και ονομαστά χωριά όπως το Νυδρί (απ’ 

όπου θα αγναντέψουμε αντίκρυ τον μυθικό Σκορπιό του Αριστοτέλη Ωνάση και τη Μαδούρη το νησί του 

ποιητή μας Αλέξανδρου Βαλαωρίτη), το πιο αναπτυγμένο τουριστικά θέρετρο της Λευκάδας, και τη Βασιλική 

στο νότιο μέρος της νήσου. Ακολούθως διερχόμενοι από τον Άγιο Νικήτα θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της 

Φανερωμένης με την υπέροχη θέα χτισμένο πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο. Χτίστηκε το 1734 μ.Χ. και 

αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο της Λευκάδας ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι. Θα καταλήξουμε 

στην πόλη της Λευκάδας με την όμορφη αγορά και τον γραφικό πεζόδρομο. Χαρείτε την ρομαντική 

ατμόσφαιρα του ιστορικού κέντρου. Επιστροφή στην Πρέβεζα. Θα δούμε το κάστρο του Παντοκράτορα, με το 

ομώνυμο εκκλησάκι στο εσωτερικό του, κτισμένο το 1807 από τον Αλή Πασά, για να ελέγχει την είσοδο του 

Αμβρακικού κόλπου και  τον ενετικό πύργο του Ρολογιού με το ηλιακό ρολόι, πλάι στον Μητροπολιτικό Ναό 

του Αγίου Χαραλάμπους με το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική 

έξοδος για φαγητό, ποτό ή καφέ στα σοκάκια του Σαϊτάν Παζάρ (ελληνιστί το παζάρι του διαβόλου) ή στην 

πεζοδρομημένη προκυμαία της πόλης. Διανυκτέρευση. 

20:00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟΣ» του ξενοδοχείου. 

 

 

Πρόγευμα και αφήνουμε την Πρέβεζα. Πρώτος μας σταθμός στην όμορφη Πάργα, που είναι χτισμένη 

αμφιθεατρικά στην ανατολική πλευρά μιας μικρής χερσονήσου στο Ιόνιο Πέλαγος. Θα δούμε το Κάστρο, που 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2020  ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΡΤΑ-

ΠΡΕΒΕΖΑ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2020 ΠΡΕΒΕΖΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)-ΛΕΥΚΑΔΑ (ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ) 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2020 ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 



χτίστηκε αρχικά από τους Νορμανδούς και τελειοποιήθηκε φρουριακά από τους Ενετούς.  Θα θαυμάσουμε το 

«Νησάκι της Παναγιάς», απέναντι από την πόλη, και τα γραφικά σοκάκια της Πάργας που θυμίζουν νησί.  Στη 

συνέχεια αναχωρούμε για την Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο για την Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των 

Φαιάκων. Στη συνέχεια μεταφορά στην πόλη της Κέρκυρας όπου οι παγκοσμίως γνωστές φιλαρμονικές και 

χορωδίες της, δίνουν μία ιδιαίτερη διάσταση στην πένθιμη τούτη μέρα.  Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση στα δωμάτια.   

Αργά το απόγευμα θα μεταφερθούμε στην πόλη της Κέρκυρας για την παρακολούθηση της περιφοράς του 

επιβλητικού Επιταφίου της Μητρόπολης στην ΣΠΙΑΝΑΔΑ και στο ΛΙΣΤΟΝ. Συνοδεύεται απ’ όλους τους Ιερείς, 

τις Αρχές της πόλης, τις μεγαλοπρεπείς και πολυάριθμες φιλαρµονικές και χορωδίες.  Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. ∆είπνο µε νηστίσιµα και µη εδέσµατα. ∆ιανυκτέρευση. 

 

 

 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη της Κέρκυρας για να παρακολουθήσουμε την Λιτανεία 

του Αγίου Σπυρίδωνα και τον Επιτάφιο με την συνοδεία των Φιλαρμονικών. Ακολουθεί η πρώτη Ανάσταση 

στις 11:00 με το παραδοσιακό σπάσιμο των κανατιών, τους «μπότηδες». Έπειτα κατευθυνόμαστε προς τη 

Γαρίτσα και μετά από μια σύντομη και γραφική διαδρομή φτάνουμε στο Κανόνι. Από εκεί θα δούμε το 

Ποντικονήσι (προαιρετική μετάβαση €3 το άτομο), το πράσινο νησάκι που βρίσκεται μπροστά από το 

αεροδρόμιο της Κέρκυρας στον κόλπο του Χαλικιόπουλου. Λίγα μέτρα πιο μακριά συναντούμε την Παναγία 

των Βλαχερνών, ένα από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης, η οποία βρίσκεται στο νησάκι της Βλαχέρνας που 

ενώνεται με την ξηρά με μια μικρή πεζογέφυρα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να θαυμάσουμε το 

ανάκτορο Αχίλλειον που χτίστηκε από το 1888 μέχρι το 1891 για λογαριασμό της αυτοκράτειρας της 

Αυστρίας, Ελισάβετ. Στο εσωτερικό του, μπορούμε να θαυμάσουμε πίνακες από Ιταλούς και Αυστριακούς 

ζωγράφους και στα δωμάτια τα προσωπικά αντικείμενα της Ελισάβετ και του Γουλιέλμου, έπιπλα, κοσμήματα 

κλπ., αγάλματα όπως και προσωπογραφίες και κεραμικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ θα έχουμε  μεταφορά στην κεντρική πλατεία ΣΠΙΑΝΑΔΑ  για την παρακολούθηση της ονομαστής 

Κερκυραϊκής Ανάστασης. Φαντασμαγορικό και μοναδικό θέαμα, όλα τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των 

γύρω σπιτιών ανοιχτά με κεράκια αναμμένα, ενώ σύνθεση μεγαλειώδους εικόνας είναι η πλατεία φωτισμένη 

από τις χιλιάδες λαμπάδες των πιστών, που παρακολουθούν την τελετή της Αναστάσεως στη μεγαλύτερη 

πλατεία της Ελλάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου θα σερβιριστεί η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και άλλα 

εδέσματα. Διανυκτέρευση 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. 

Ακολουθεί φολκλορικό συγκρότημα (πριν από το γεύμα) με μεζέδες σε μπουφέ και μετά θα έχουμε το 

Πασχαλινό γεύμα. 

Το απόγευμα αναχώρηση για την φημισμένη Παλαιοκαστρίτσα, μία περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς με 6 

ονειρεμένους γραφικούς κολπίσκους. Η φύση ζωγράφισε ένα τοπίο μαγευτικό με αιωνόβιους ελαιώνες, 

πεύκα και κυπαρίσσια. Πρώτα επισκεπτόμαστε εργοστάσιο επεξεργασίας και εμφιάλωσης του κουμ κουάτ σε 

λικέρ και γλυκά αντίστοιχα. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το ανδρικό μοναστήρι της Παναγίας της 

Παλαιοκαστρίτσας, το οποίο είναι κτισμένο στην κορυφή ενός καταπράσινου λόφου και διαθέτει εκπληκτική 

θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος να τον εκμεταλλευτείτε όπως εσείς επιθυμείτε. 

Διανυκτέρευση 

 

 

 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το λιμάνι της Κέρκυρας. Αφήνουμε το νησί των Φαιάκων με 

προορισμό την Ηγουμενίτσα. Άφιξη και αναχώρηση για την γραφική κωμόπολη της Αμφιλοχίας, 

αμφιθεατρικά κτισμένη στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Αλή Πασά, η οποία είναι η αρχαιότερη περιοχή 

της Αιτωλοακαρνανίας. Το ταξίδι μας για την Αθήνα και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζεται 

με ενδιάμεση στάση στο γραφικό Διακοπτό όπου έχει αφετηρία ο ιστορικός οδοντωτός σιδηρόδρομος προς 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/2020 ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ)-ΚΑΝΟΝΙ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 

5
η
 ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ19/04/2020 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 

6
η
 ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20/04/2020 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-;ΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΑΘΗΝΑ-

ΛΑΝΑΚΑ 



τα Καλάβρυτα. Αναχώρηση στις 23:00 μ.μ. και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο με τις βαλίτσες μας 

γεμάτες με όμορφες αναμνήσεις από την εξαήμερη παραμονή μας στην Ελλάδα. 

 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

Preveza City 3*sup & Livadi Nafsika 3*sup 695€ 665€ 850€ 520€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 

• Φόροι αεροδρομίων 

• 1 βαλίτσα 23 κιλά και 1 χειραποσκευή ως 8 κιλά  

• Όλες οι μεταφορές/εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια λεωφορείων και επιβατών γραμμής: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

• Διαμονή για 2 βράδια στην Πρέβεζα στο ξενοδοχείο Preveza City 3*sup με πρόγευμα 

• Διαμονή για 3 βράδια στην Κέρκυρα στο ανακαινισμένο Livadi Nafsika 3*sup με ημιδιατροφή 

• Αναστάσιμο δείπνο και εορταστικό Πασχαλινό γεύμα (αντί ημιδιατροφής) 

• Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής 

• Φ.Π.Α 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Είσοδοι (όπου απαιτούνται) στις εκδρομές • Φόρος διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία 3*: €1,50 – 

τιμές/δωμάτιο/ημέρα) 

 

Πτήσεις:  

Λάρνακα – Αθήνα 05:10-06:55 • Αθήνα – Λάρνακα 23:00 – 00:40 

 

Σημείωση:  

Το ξενοδοχείο Livadi Nafsika στην Κέρκυρα βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη περιοχή Δασσιά. Η ανακαίνισή του 

ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη. 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2020 

NAZ 70H-2020 

 

 


