ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

NEO

ΣΤΙΣ ΝΥΜΦΕΣ ΤΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

& ΤΟΥ
8

ΙΟΝΙΟΥ

ΜΕΡΕΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

€769

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΝΟΡΑΣΗΣ

XRAKT1

€690
■■1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΚΤΙΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΝΑΧΩΡΉΣΗ & ΤΙΜΕΣ
ΔΙΠΛΌ ΜΌΝΌ

€690

ΤΡΙΠΛΌ

€850

ΠΤΉΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΠΤΉΣΕΊΣ ΤΉΣ BLUE AIR
19/8 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 0B 031 13:15 - 15:30
26/8 ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 0B 032 16:15 - 18:10

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Άκτιο-Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
■■ Διαμονή για 7 βράδια στο ξενοδοχείο
Margarona Royal 3* ή παρόμοιο.
■■ Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
■■ Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
■■ Εισιτήρια για τις βάρκες κατά την επίσκεψη
στο νησί της λίμνης Ιωαννίνων.
■■ Βαρκάδα στον ποταμό Αχέροντα.
■■ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
■■ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων 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.
■■
■■

€650

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και
αναχώρηση με απ’ ευθείας πτήση για το Άκτιο
που βρίσκεται μόλις 7 χλμ από την Πρέβεζα,
αφού πρώτα περάσουμε από την υποθαλάσσια σήραγγα που ενώνει την Στερεά Ελλάδα
με την Ήπειρο θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
■■2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΖΑΛΟΓΓΟ
Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Πρέβεζα. Θα κάνουμε περιήγηση της πόλης περπατώντας στα πλακόστρωτα
δρομάκια για να δούμε το σπίτι όπου έζησε
ο ποιητής Καρυωτάκης, την Μητρόπολη του
Αγίου Χαραλάμπους με το ιστορικό ενετικό πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν
Παζάρ, την Κεντρική αγορά της πόλης και θα
καταλήξουμε στον παραλιακό πεζόδρομο με
τις καφετέριες και τις ψαροταβέρνες. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το ιστορικό Ζάλογγο,
τόπος θυσίας των Σουλιωτισσών όπου βρίσκεται και το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου.
Επιστροφή στην πόλη. 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 - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ

AΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΌΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΛΊΕΣ
ΥΠΈΡΟΧΑ ΦΥΣΙΚΆ ΤΟΠΊΑ
ΑΞΙΟΘΈΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ

ΨΏΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Παραμυθιά, μια γραφική κωμόπολη, από εδώ κατάγονται οι ιδρυτές του οίκου Bulgari. Θα δούμε
το ρολόι που χρονολογείτε από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας (1750). Η καμπάνα του
κτυπάει μόνο τις ακριβείς ώρες και είναι μοναδικό στο είδος του. Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο θέρετρο Σύβοτα που θεωρείται η
Μύκονος του Ιονίου και αγκαλιάζεται από τη
θάλασσα με μοναδικό τρόπο. Επόμενη στάση η
ειδυλλιακή Πάργα, που συνδυάζει μοναδικά το
βουνό με τη θάλασσα. Καθοδόν προς την Πρέβεζα θα επισκεφτούμε τις εκβολές του γνωστού από τη μυθολογία ποταμού Αχέροντα για
μια σύντομη βαρκάδα όπου θα ακολουθήσουμε τα υδάτινα μονοπάτια και θα ταξιδέψουμε
39

μαζί στο μύθο και θα θαυμάσουμε το ξεχωριστό βιότοπο που φιλοξενεί ο ποταμός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση.
■■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 γραφικό Μενίδι για γεύμα. Επόμενη στάση η Αμφιλοχία που είναι χτισμένη πάνω σε δύο λόφους
με θέα τον Αμβρακικό κόλπο και η Βόνιτσα με
το βενετσιάνικο κάστρο 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 (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟ)

Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι ελεύθερη. Σας προτείνουμε να απολαύσετε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στις ομορφότερες παραλίες
του Ιονίου. Πρώτα το Πόρτο Κατσίκι, μετά το
μαγευτικό Φισκάρδο της Κεφαλλονιάς, η Ιθάκη,
η "Σπηλιά του Παπανικολή", ο Σκορπιός και
το νησί του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Μαδουρή.
■■7η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Ιωάννινα, την μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, με
πλούσια πολιτιστική παράδοση. Αρχίζουμε την
γνωριμία μας από το Κάστρο Ιτς Καλέ όπου
επικεντρώνονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα
των Ιωαννίνων. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στο μόλο, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο,
για να περάσουμε στο θρυλικό νησί της κυρά Φροσύνης. Θα επισκεφτούμε τη μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών και το σπίτι του Αλή Πασά. Επιστροφή στα Ιωάννινα και
χρόνος ελεύθερος στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
■■8η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΑΚΤΙΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ

Πρόγευμα και το πανέμορφο σκηνικό που
ζήσαμε αυτές τις 8 μέρες ολοκληρώνεται με
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης που βρίσκεται μόλις 10 χλμ από την
Πρέβεζα, και ιδρύθηκε ως σύμβολο της μεγάλης νίκης του Οκτωβιανού Αυγούστου ενάντια
στο Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα της
Αιγύπτου. Επιστροφή στη πόλη της Πρέβεζας
και νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο Ακτίου για να πάρουμε την πτήση για
Λάρνακα, με την υπόσχεση ότι θα επαναλάβουμε αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

