
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία 07:00 π.μ από την Κεντρική Πλατεία και αναχώρηση για την
Κέρκυρα. Περνώντας από Μέτσοβο, Γιάννενα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, για καφέ και
φαγητό, φθάνουμε στην Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το Ferry Boat για το νησί των Φαιάκων, την
Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 19.30 περίπου, δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Στη
συνέχεια μετάβαση στην πόλη όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις των
επιταφίων. Συνολικά είναι 14 επιτάφιοι οι οποίοι συνοδευόμενοι από φιλαρμονικές κάνουν
κατανυκτικές περιφορές. Το βράδυ στην τεράστια πλατεία της ΣΠΙΝΙΑΔΑΣ θα παρακολουθήσετε την
τελική φάση από τις περιφορές. Στις 23:30 ώρα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
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4
ΗΜΕΡΕΣ

Πασχαλινή Φιέστα στην Κέρκυρα

 2η ημέρα: (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ) ΚΕΡΚΥΡΑ

1η ημέρα: (Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρωινό στις 08.00 και αναχώρηση για την Πλατεία ΣΠΙΝΙΑΔΑ, όπου θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις.Στις 09.00 π.μ.
ξεκινά η λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα . Είναι η αρχαιότερη και καθιερώθηκε να γίνεται από το 1553, σε
ανάμνηση του θαύματος Του, για την απαλλαγή της Κέρκυρας από την σιτοδεία (πείνα). Μαζί γίνεται και
περιφορά του Επιταφίου του ομώνυμου ναού. Στις 11.00 π.μ. ακριβώς γίνεται η πρώτη Ανάσταση με τους
<<μπότηδες>>να ρίχνονται από 
τα σπίτια όταν ακουστεί ο πρώτος <<μπότος>> (κτύπος) της καμπάνας. Φροντίστε λοιπόν πριν τις 10.45 π.μ. να
μην βρίσκεστε σε ακάλυπτο χώρο. Περιοριστείτε στο «Πεντοφάναρο», Λιστόν, στην «Κοφινέτα» για να
παρακολουθήσετε το όλο θέαμα «ακέραιοι». Ακολουθούν παρελάσεις μουσικών με πανέμορφες ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ.
Στη συνέχεια ώρα 12:00 επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ, πρώην ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
σήμερα μουσείο και καζίνο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ΚΑΝΟΝΙ, τη ΒΛΑΧΕΡΝΑ και το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το βράδυ πριν την αναχώρηση θα γίνει το μοίρασμα των λαμπάδων κι εν συνεχεία μετάβαση ώρα 23:00 στην
πλατεία ΣΠΙΝΙΑΔΑ όπου σ’ ένα φαντασμαγορικό περιβάλλον (χιλιάδες κεριά αναμμένα στα παράθυρα των
γύρω κατοικιών), θα παρακολουθήσουμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ώρα 00:30 όπου στο
ξενοδοχείο θα μας περιμένει μαγειρίτσα και το αναστάσιμο μενού. Διανυκτέρευση.
 

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας και
του  Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για το νησί της φυσικής ομορφιάς, του
πολιτισμού και της μουσικής. Το Κερκυραϊκό Πάσχα όμως, είναι αυτό που
οφείλει κάποιος να βιώσει έστω και μια φορά στην ζωή του, εκεί που η άνοιξη
αγκαλιάζει την πιο μαγευτική περίοδο του νησιού. Το  Πάσχα στην Κέρκυρα 
είναι ένα σύνθετο μίγμα από Ενετικές και Ορθόδοξες θρησκευτικές παραδόσεις
με επιρροές από τα βενετικά πρότυπα και τα τοπικά πολιτιστικά
χαρακτηριστικά, είναι μια αληθινή μυσταγωγία που σε συνδυασμό με τη
Φιλαρμονική και το πασίγνωστο τελετουργικό με τα κανάτια, γίνεται μια
ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Από το 2019 μάλιστα, οι Φιλαρμονικές της
Κέρκυρας ανήκουν στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Θα
ενθουσιαστείτε και θα μεταφερθείτε σε μια άλλη εποχή από τον θρησκευτικό
χαρακτήρα του νησιού, που θα επαναφέρουν παλιά έθιμα και παραδόσεις που
εξακολουθούν ακόμη να εφαρμόζονται. Όλα αυτά αποτελούν τη μεγαλύτερη
δικαιολογία για μια πασχαλινή απόδραση στο Σμαραγδένιο νησί 



 3η ημέρα: ( ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ) ΚΕΡΚΥΡΑ

4η ημέρα: (ΔΕΥΤΕΡΑ) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! Η σημερινή μέρα έχει όμορφες εκδηλώσεις. Από το πρωί θα έχουμε ξεκινήσει το ψήσιμο των
αρνιών. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στο ψήσιμο των αρνιών. Ώρα 11:00 ξεκινάμε με ούζο με
παραδοσιακούς μεζέδες και στη συνέχεια ακολουθεί το πλούσιο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ με τα ψητά αρνιά.
Διασκέδαση. Ξεκούραση και το βράδυ έξοδο στο κέντρο της πόλης. Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

 Αναχώρηση 14/4 Μεγάλη Παρασκευή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην πανέμορφη ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ για να θαυμάσουμε τη γραφική
παραλία, να δούμε τις σπηλιές ΝΑΥΣΙΚΑΣ-ΚΟΥΡΣΑΡΩΝ και ΜΠΛΕ ΜΑΤΙ. Αναχώρηση κι επιβίβαση στο
ferry Boat για Ηγουμενίτσα. ΘΣτάση στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Επίσκεψη πυροαιρετικά στο γραφικό νησάκι της
Λίμνης. Γεύμα (έξοδα ατομικά). Άφιξη στη πόλη μας τις βραδινές ώρες.

Ξενοδο χείο

Τιμή σε
δίκλινο/
τρίκλινο Διατρ οφή Τιμή πα ιδιού 

Messonghi 
Beach Hotel 

3*
280€ 390€

Τιμή σε
μονόκλινο 

ALL
INCLU SIVE

(όλα πληρωμένα) 

Ειδικές τιμές
για οικογένειες, 
ρωτήσ τε μας 
τηλεφωνικά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
✓
 Μεταφορά με υπερυψωμένο-κλιματιζόμενο πούλμαν
✓
 Εισιτήρια Ferry Boat
✓
 Πλήρης διατροφή (δείτε στην επόμενη σελίδα) 
✓

 Το Μ. Σάββατο λαμπάδες και κόκκινα αυγά προσφορά του γραφείου μας 
✓
 Εκδρομές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
✓
Έμπειρος συνοδός 
✓
Διαμονή / 3 διανυκτερεύσεις στα Superior
δωμάτια του ξενοδοχείου και όχι στα Standard 
✓Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΟΤ: 0725Ε60000074701

Αναχώρηση από Βόλο είναι + 10€ ανα διαδρομή



 
Μ ΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.04
Μεσημεριανός μπουφές 12:30-14:30
σνακς 11:00-16:00
Νηστίσιμο δείπνο σε μπουφέ 19:00-21:30
 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15.04 
Πρωινό 07:30-10:00
Μεσημεριανός μπουφές 12:30-14:30 & σνακς 11:00-16:00
Σερβιριστό Δείπνο 19:00-21:30
Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με μαγειρίτσα 00:15-02:00
 
Κ ΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16.02 
Πρωινό 07:30-10:00
Ουζομεζέδες στον αίθριο χώρο του Bar Pergola ψήνοντας τον Οβελία με μουσική και παραδοσιακούς
χορούς 11:30-13:30
Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ με μουσική και παραδοσιακούς χορούς 14:00-16:00
Δείπνο σε μπουφέ 19:00-21:30
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.02 
Πρωινό 07:30-10:00
 
• Όλα τα ποτά προσφέρονται από 10.30-23.00 από το μπαρ του ξενοδοχείου
• Στο μεσημεριανό και στο δείπνο προσφέρονται μπύρα, κρασί, αναψυκτικά, νερό (όχι τσάι και καφές)
• Ποτά στο πρωινό: τσάι και καφές (όχι ελληνικός), ζεστή σοκολάτα, φρέσκοι χυμοί και γάλα
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 



ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


