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

4
ΗΜΕΡΕΣ

Πάσχα, Πάργα - Πρέβεζα - Λευκάδα - Άρτα  

2Η ΜΕΡΑ M.ΣΑΒΒΑΤΟ: ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΝΥΔΡΙ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ-  ΜΑΔΟΥΡΗ - ΙΘΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

1Η ΜΕΡΑ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΡΓΑ-ΚΑΤΡΟΣΥΚΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

Στην Πρέβεζα κάθε περιοχή γιορτάζει το Πάσχα με το δικό της
μοναδικό τρόπο, με την κατάνυξη, τη συγκράτηση και το
σεβασμό να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των ημερών.
Την πιο ιερή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η
Παρασκευή, μέρα κορύφωσης του θείου δράματος με την
Αποκαθήλωση από το σταυρό και την Ταφή του Χριστού. Λόγω
του πένθους της ημέρας οι νοικοκυρές δεν ασχολούνται με τις
δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα.
Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν, οι γυναίκες
πηγαίνουν στις εκκλησίες και στολίζουν τον Επιτάφιο. Το πρωί
της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στις εκκλησίες αναπαράσταση
της ταφής του Χριστού, ενώ εντός της ημέρας οι πιστοί
προσκυνάνε τον Επιτάφιο και τα παιδιά περνάνε από κάτω "για
να τους πιάσει η χάρη".

Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία στις …… και αναχώρηση. Στάση για καφέ επί της Εγνατίας οδού
και άφιξη στη γραφική κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές. Από τα σπουδαιότερα
αξιοθέατά της είναι το νησί της Παναγιάς και το Βενετσιάνικο κάστρο. Η πόλη είναι αμφιθεατρικά
κτισμένη. Τα σπίτια της μικρά, ολόασπρα, είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές χωμένα μέσα στο πράσινο.
Γεύμα στις γραφικές ταβέρνες της περιοχής. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Ένα μικρό, γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την παρακολούθηση της Ακολουθίας του
Επιταφίου στην πόλη της Πρέβεζας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.Διανυκτέρευση. 

 Πρωινό και αναχώρηση.Παίρνοντας από το υποθαλάσσιο τούνελ, μέσω Ακτίου θα φθάσουμε στο ΝΥΔΡΙ.
Ξεκινάμε την προαιρετική κρουαζιέρα μας και αναχωρούμε για την ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ και το γραφικό
ΦΙΣΚΑΡΔΟ, όπου θα έχουμε χρόνο παραμονής για περιήγηση. Θα συνεχίσουμε με το καταπράσινο νησί
του Οδυσσέα την ΙΘΑΚΗ (Κιόνι). Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε. 
 Συνεχίζοντας τη κρουαζιέρα, θα δούμε τη ΣΠΗΛΙΑτου ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΗ και τη ΜΑΔΟΥΡΙ, το νησί του
Βαλαωρίτη (Πριγκηπόννησα), θα περάσουμε και θα δούμε το ΣΚΟΡΠΙΟ, το νησί του Ωνάση. Επιστροφή
και άφιξη στη ΛΕΥΚΑΔΑ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ
μετάβαση στην εκκλησία για την παρακολούθηση της Ανάστασης. Ακολουθεί αναστάσιμο δείπνο.
Διανυκτέρευση.



3Η ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

4Η ΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ

 Αναχώρηση 14/4 Μεγάλη Παρασκευή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες

Ξενοδο χείο

Τιμή σε
δίκλ
 ινο / 
τρίκλινο (early

booking)

Διατρ οφή Τιμή πα ιδιού 

POSEIDON
BEACH

HOTEL 4*
230€ 230€

Τιμή σε 
δίκλινο / 
τρίκλ ινο 
(κανονική 

τιμή) 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
& ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

Ειδικές τιμές
για οικογένειες, 
ρωτήσ τε μας 
τηλεφωνικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΟΤ: 0725Ε60000074701

Η τιμή σε μονόκλινο δωμάτιο είναι +100€ της αρχικής τιμής 

 Μετά το πρωινό, η σημερινή μας μέρα θα ξεκινήσει με το ψήσιμο των αρνιών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γλέντι με 
 ζωντανή  μουσική, πίνοντας κάποιο ουζάκι μέχρι να  έρθει η ώρα του γεύματος. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την 
 Π ΡΕΒΕΖΑ .   Η   Πρέβεζα   είναι μια σύγχρονη πόλη, η οποία αποτελεί το διοικητικό, εμπορικό, πνευματικό και
τουριστικό κέντρο του νομού. Στο λιμάνι και το ιστορικό κέντρο διατηρούνται ωραιότατα παραδοσιακά κτίρια, ο δε
παραλιακός πεζόδρομος θυμίζει νησί. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

 Πρωϊνό  και αναχώρηση  για  την  ΑΡΤΑ  όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό και θρυλικό γεφύρι της, γνωστό από
την σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα, καθώς και το πανέμορφο κάστρο της που θα μας
εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια περνώντας από το  ΦΑΡΑΓΓΙ του ΛΟΥΡΟΥ  άφιξη στ α   Γ ΙΑΝΝΕΝΑ . Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα με πλοιάριο στο Νησί της Κυρά  Φροσύνης (προαιρετικά) και επίσκεψη στη Μονή του Αγ.
Παντελεήμονα, όπου στα κελιά στεγάζεται το μουσείο Προεπαναστατικής περιόδου. Σε αυτά τα κελιά
τραυματίστηκε θανάσιμα ο Αλή Πασάς από τον  Κιοσέ  Μεχμέτ . Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Αναχώρηση και
παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής φτάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Η Αναχώρηση από Βόλο είναι + 10€ ανα διαδρομή. 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Τη μεταφορά με πούλμαν καθ’oλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POSEIDON BEACH HOTEL 3*  στην ΚαστροσυκιάΠρεβέζης 
•  Πρωϊνά σε πλούσιο μπουφέ
• Μ. Παρασκευή βράδυ νηστίσιμο μενού
• Μ.Σάββατο λαμπάδες προσφορά του γραφείου μας
• Μ.Σάββατο μετά την Ανάσταση παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά κ.α.
• Κυριακή του Πάσχα ψήσιμο του οβελία, μεζέδες, κοκορέτσι, και γλέντι με ζωντανή μουσική
• Εκδρομές –περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Συνοδός του γραφείου μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Είσοδοι μουσείων, φόρος ξενοδοχείου είσοδοι πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, η
κρουαζιέρα,φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος ανάλογα με τις
συνθήκες χωρίς όμως να παραλείψει τίποτα από αυτό.



ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


