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ΓΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κρουαζιέρα στους Παξούς  

8 Μέρες 
 

 

Με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 

20/8 Λάρνακα – Πρέβεζα    Α3 4545  11:45 - 13:45 

27/8 Πρέβεζα – Λάρνακα    Α3 4546  14:30 - 16:30 

 

 

Ειδική προσφορά για την ΕΝΟΡΑΣΗ: 

Τιμές ανά άτομο: 

Σε δίκλινο δωμάτιο: 700€ 

Σε μονόκλινο δωμάτιο: 875€ 

Σε τρίκλινο δωμάτιο: 685€ 

Παιδί μέχρι 12 χρόνων: 500€ 

 

 

1η μέρα, Πέμπτη 20/8/20:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για την Πρέβεζα. Άφιξη και αναχώρηση 

για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου θα περάσουμε με φέρρυ μπόουτ στο νησί των 

Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 

ελεύθερος. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη της Κέρκυρας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα, Παρασκευή 21/8/20: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Μετά το πρόγευμα αρχίζει η ξενάγηση μας από την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, θα δούμε 

την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, την Μητρόπολη, τα στενά σοκάκια στο Καμπίελο, το 

πιο παλιό κτήριο της Κέρκυρας, το κτήριο της τράπεζας Ιονίου και το Δημαρχείο. Επίσης 

θα δούμε τα Ανάκτορα της Κέρκυρας που κοσμούν τη βόρεια πλευρά της εντυπωσιακής 

Σπιανάδας πλατείας και σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και για το Νέο 

Φρούριο. Συνεχίζουμε για το φημισμένο Αχίλλειο, το παλάτι της Αυτοκράτειρας Σίσσυ που 

βρίσκεται στο χωριό Γαστούρι, 10 χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Μετά την επίσκεψη 

μας όπου θα δούμε σπουδαία έργα τέχνης καταλήγουμε στον υπέροχο κήπο του 

ανακτόρου, για να θαυμάζουμε την απέραντη θέα. Επιστρέφουμε στο Κανόνι και από εκεί 

θα κατεβούμε τα σκαλιά για το γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Βλαχερνών, χτισμένο σε 

ένα μικρό νησάκι. Χρόνος ελεύθερος και όσοι επιθυμούν μπορούν να περάσουν με 

υδροταξί στο Ποντικονήσι. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα, Σάββατο 22/8/20: ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

Πρόγευμα και με κατεύθυνση νότια θα γνωρίσουμε τις Μπενίτσες, ένα παραδοσιακό χωριό 

που ασκεί μια περίεργη έλξη στους επισκέπτες λόγω της θέσης του ανάμεσα στα 

καταπράσινα βουνά και στη θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στο Μουσείο 

Θαλάσσης, που διαθέτει τεράστια συλλογή από κοχύλια, σφουγγάρια και απολιθώματα και 

συνεχίζουμε για τα Μωραϊτικα και το Μεσογγί. Νωρίς το μεσημέρι θα βρεθούμε στο 

τουριστικό θέρετρο του Αγίου Γεωργίου Αργυράδων. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο στα 

πεντακάθαρα ρηχά νερά και για φαγητό σε μια από τις παραθαλάσσιες ταβέρνες. 

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

4η μέρα, Κυριακή 23/8/20: ΚΕΡΚΥΡΑ 

Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη για να χαλαρώσετε ή να κάνετε την βόλτα σας στην 

κεντρική πλατεία και να απολαύσετε τον καφέ σας. Διανυκτέρευση. 
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5η μέρα, Δευτέρα 24/8/20: ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΛΑΚΩΝΕΣ-

ΚΑΣΙΩΠΗ-ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΔΑΣΙΑ) 

Πρόγευμα και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Βόρεια Κέρκυρα. Πρώτα θα 

επισκεφτούμε την Παλαιοκαστρίτσα για να δούμε την Μονή της που χρονολογείτε στον 

13ο αιώνα και διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή από βυζαντινές εικόνες και εκκλησιαστικά 

κειμήλια. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο στα γαλαζοπράσινα νερά. Συνεχίζουμε για τους 

Λάκωνες που είναι ένα μικρό γραφικό χωριό πάνω από την Παλαιοκαστρίτσα με παλιά 

πέτρινα σπίτια του 18ου και του 19ου. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και να θαυμάσουμε 

από ψηλά το πανόραμα της Παλαιοκαστρίτσας. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας 

προς το ξενοδοχείο θα περάσουμε από την Κασιώπη, που έχει εξελιχθεί από ψαροχώρι σε 

ένα από τα πιο όμορφα τουριστικά θέρετρα του νησιού, από τη Κουλούρα, εδώ απλώνετε 

μπροστά μας ένα μαγικό τοπίο και συνεχίζουμε για την Δασιά, ακόμα ένα παραθαλάσσιο 

τουριστικό χωριό. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα και χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση.  

 

6η μέρα, Τρίτη 25/8/20: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ – ΓΑΛΑΖΙΕΣ 

ΣΠΗΛΙΕΣ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια μοναδική κρουαζιέρα. Επιβίβαση και αναχωρούμε προς 

τα νότια της Κέρκυρας. Θα αντικρίσουμε το καταπράσινο νησί των Παξών που καλύπτεται 

κυρίως με ελιές και κυπαρίσσια. Το πλοίο μας μπαίνει πρώτα μέσα στις μυστηριώδεις 

θαλασσινές σπηλιές. Τα εκπληκτικά καταγάλανα νερά, η ραγδαία αύξηση υψών των 

σπηλαίων και οι εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές είναι ένα μοναδικό θέαμα. Μετά από τις 

θαλάσσιες σπηλιές θα επισκεφθούμε το ερημονήσι των Αντίπαξων, όπου έχετε την 

ευκαιρία να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα καθαρά νερά. Αφήνοντας τους Αντίπαξους 

ταξιδεύουμε πίσω στο Παξούς με το μαγευτικό λιμάνι του Γάιου. Εδώ θα έχετε την 

ευκαιρία να δοκιμάσετε παραδοσιακό ελληνικό φαγητό σε μια από τις ταβέρνες δίπλα στη 

θάλασσα ή να πάτε για ψώνια στα στενά δρομάκια. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα, Τετάρτη 26/8/20: ΚΕΡΚΥΡΑ 

Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη να την εκμεταλλευτείτε όσο καλύτερα θέλετε. Το 

βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση με μουσική και χορό.  Διανυκτέρευση. 

 

8η μέρα, Πέμπτη 27/8/20: ΚΕΡΚΥΡΑ -  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι της Κέρκυρας όπου θα περάσουμε στην Ηγουμενίτσα 

και συνεχίζουμε οδικώς προς το αεροδρόμιο του Άκτιου όπου θα πάρουμε την πτήση για 

την Λάρνακα. 

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα. 

● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χιεραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

● Διαμονή για 7 βράδια στο ξενοδοχείο ARION 3* με πρόγευμα καθημερινώς  

● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, με αρχηγό/συνοδό γραφείου. 

● Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στην πόλη της Κέρκυρας. 

● Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα 

● Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.  ● Ολοήμερη κρουαζιέρα στους Παξούς.  ● Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.  ● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 

● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.  ● Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 


