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                      3 – 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

1η  
ΜΕΡΑ 

3/8/2020 ΣΕΡΡΕΣ – ΛΕΥΚΑΔΑ (ΝΥΔΡΙ) 

Αναχώρηση από την πλατεία Ελευθερίας  στις 07:00 . Ακολουθώντας την Εγνατία οδό 
προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, και κάνοντας στάση έξω από τα Ιωάννινα φτάνουμε 
στην Λευκάδα. Ένα νησί το οποίο μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιονίου με 
τα υπόλοιπα νησιά, αλλά με ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρόσβαση 
από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί δεν έχει να αντιμετωπίσει 
τις δυσκολίες της ακτοπλοϊας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο στην περιοχή Νυδρί, στο 
πιο τουριστικό μέρος του νησιού. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα, και το βράδυ μπορείτε 
να απολαύσετε την βόλτα σας στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και να απολαύσετε το 
ποτό σας στα πολλά καφέ και μπάρ. Διαν/ση.    
 

2η 

ΜΕΡΑ 

4/8/2020 ΛΕΥΚΑΔΑ (ΠΟΛΗ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Πρωϊνό (για όσους επιλέξουν) και αναχώρηση για την πόλη της Λευκάδας .  Θα δούμε το 
Ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, το Αρχαιολογικό μουσείο, το πάρκο των ιπποτών που 
φιλοξενεί τις προτομές επιφανών ανδρών, τη μικρή ξύλινη γέφυρα των ξεναγών ή των 
ερωτευμένων. Αναχώρηση για το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, προσκύνημα  
στην πολιούχο του νησιού,  και στην συνέχεια αναχώρηση για να επισκεφθούμε το 
Κάθισμα, την εντυπωσιακή σε μήκος και ομορφιά παραλία .Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο.  
Γεύμα εξ’ ιδίων, επιστροφή στο ξενοδοχείο, και το βράδυ θα επισκεφθούμε την πόλη της 
Λευκάδας, όπου θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα δρομάκια της όμορφης πόλης 
και να θαυμάσουμε την ομορφιά του νησιού. Θα επιστρέψουμε στην συνέχεια στο 
ξενοδοχείο. Διαν/ση. 

  

3η 

ΜΕΡΑ 

5/8/2020  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΟΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ( ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ –  ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ - 
ΦΙΣΚΑΡΔΟ – ΙΘΑΚΗ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ) 

Πρωϊνό (για όσους επιλέξουν) και αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στο Ιόνιο. 
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την ομορφότερη αμμουδιά του 
Ιονίου το μαγευτικό Πόρτο – Κατσίκι για μπάνιο. Επόμενη στάση στο μεγαλύτερο νησί του 
Ιονίου την Κεφαλονιά, όπου θα επισκεφθούμε το Φισκάρδο, γραφικό παραδοσιακό χωριό 
που χαρακτηρίστηκε διατηρητέος οικισμός. Επόμενη στάση στην Ιθάκη (πατρίδα του 
Οδυσσέα) με τους πανέμορφους όρμους και γοητευτικές παραλίες. Στην επιστροφή θα 
επισκεφθούμε το Μεγανήσι όπου βρίσκεται η σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου 
«Παπανικολή», θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την Μουδούρη όπου είναι 

5 HMEΡΗ 

ΕΚΔΡΟΜΗ  

 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΡΓΑ 
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το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη, και θα πλεύσουμε γύρω από την Σπάρτη, την 
Κάστι, και τον Σκορπιό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα, ξεκούραση, προαιρετική 
διασκέδαση, διαν/ση. 
 

4η   
ΜΕΡΑ 

6/8/2020 ΝΥΔΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Πρωϊνό (για όσους επιλέξουν), και αναχώρηση για την Βασιλική, το τρίτο πιο τουριστικό 
θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν μαγνήτης τους τουρίστες, καθώς οι 
ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και το πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα γραφικά 
σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει το προνόμιο να δροσίζεται από ρεύματα που την 
καθιστούν μια από τις καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Ελεύθερος 
χρόνος για μπάνιο, γεύμα εξ’ ιδίων, και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος , διαν/ση. 

5η  
ΜΕΡΑ 

Πρωϊνό (για όσους επιλέξουν) και αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε 
μια πρώτη στάση στην πόλη της Πρέβεζας , όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ 
μας στον παραλιακό πεζόδρομο της πόλης. Στην συνέχεια αναχώρηση, επόμενος 
σταθμός μας η Πάργα, ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου. Μια 
μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από έναν όρμο με αμμουδιές, 
νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Θα θαυμάσουμε το βενετσιάνικο Κάστρο και την 
εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά  κειμήλια. Γεύμα εξ’ ιδίων σε ένα από τα πολλά 
ταβερνάκια της περιοχής και παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, και με τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 240 € ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ( με πρωϊνο) 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 210 € ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ (χωρίς πρωϊνο) 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 

         Στις τιμές συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται: 
 

 Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο του γραφείου μας.   
 Περιηγήσεις στο νησί 
 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο George 3*** (Στο Νυδρί) 
 Πρωινό καθημερινώς (για όσους επιλέξουν*) 
 ΦΠΑ 

 
 

 

            ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται: 
 

 Φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 0.5 € ανά δωμάτιο και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 
 
*Λόγω των ιδιαίτερων μέτρων που έχει επιφέρει η πανδημία Covid 19 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι: 
 Το ξενοδοχείο  δεν προσφέρει πρωινό σε μπουφέ,  αλλά δίσκο πρωινού (3 μενού) που μπορούν να το πάρουν 
στους κατάλληλα  διαμορφωμένους χώρους του ξενοδοχείου. 


