
 

ΥΛΛΟΓΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΩΝ    

ΚΕΡΚΥΡΑ 
 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΟΛΟ - ΤΔΡΑ - ΠΕΣΕ - ΠΟΡΣΟ  
ΧΕΛΙ - ΕΡΜΙΟΝΗ - ΠΟΡΟ - 

ΜΕΘΑΝΑ - ΝΑΤΠΛΙΟ 
ΑΠΟ  11  ΕΩ   14  ΜΑΙΟΥ 

1η ΜΔΡΑ, ΚΔΡΚΤΡΑ – ΝΑΤΠΛΙΟ – TOΛΟ  (415 χλμ) 

Σσγκέμςοχρη ςχμ εκδοξμέχμ ςξ ποχί ρςξ λιμάμι, αμαυώοηρη για Ηγξσμεμίςρα και από εκεί με 

εμδιάμερεπ ρςάρειπ ρςξ δοόμξ, άτινη ρςξ Ναύπλιο. Δδώ θα θασμάρξσμε τα τείχη, το φρούριο 

της Ακρομαυπλίας ,το Αρχαιολογικό Μουσείο, ςιπ διάφορες πλατείες, τημ εκκλησία του Αγίου 

πυρίδωμα όπου δολοφομήθηκε ο Ιωάμμης Καποδίστριας ,κ.α. Δλεύθεοξπ υοόμξπ ρςημ πόλη 

για βόλςα πεοιήγηρη κατέ ή ξσζάκι.  Σςη ρσμέυεια, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για 

το όμορφο Σολό. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ και ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Ξεκξύοαρη.Δλεύθεοξπ 

υοόμξπ. Διαμσκςέοεσρη. (ΔΙΑΝΤΚΣ. –ΣΟΛΟ 1η ) 

2η ΜΔΡΑ, ΣΟΛΟ – ΠΟΡΣΟ ΧΔΛΙ - ΤΔΡΑ – ΠΔΣΔ. (140 χλμ) 

Ποχιμό. Αμαυώοηρη για Πόοςξ Χέλι ,για μα απξλαύρξσμε ποξαιοεςικά μια μαγεσςική 

κοξσαζιέοα, στημ Ύδρα και τις πέτσες, δσξ γοατικά μηριά ςξσ Αογξραοχμικξύ με μια 

νευχοιρςή γξηςεία πξσ ςα ρςξλίζξσμ ξι παλιέπ πξλεμίρςοεπ με ςα καμόμια, ςα γαλήμια 

πλακόρςοχςα ρξκάκια και ςα αουξμςικά ςξσπ. Ξεκιμάμε λξιπόμ ςημ κοξσαζιέοα με ποώςη μαπ 

ρςάρη στημ Ύδρα. Δκεί ςα ρπίςια απξςελξύμ ςημ ζχμςαμή αμάμμηρη ςξσ έμδξνξσ παοελθόμςξπ 

ςηπ ποχςεύξσραπ ςξσ μηριξύ. Θα θασμάρξσμε ςξ παοάοςημα ςηπ χολής τωμ Καλώμ Σεχμώμ, 

το ιστορικό μουσείο το οποίο στεγάζεται δίπλα στο λιμεμαρχείο, τη Μητρόπολη όπου 

στεγάζεται η εκκλησία-μουσείο και το αρχομτικό του Κουμτουριώτη. Σσμευίζξσμε ςημ 

κοξσαζιέοα μαπ με επόμεμη ρςάρη ρςιπ πέτσες. Δκεί θα δξύμε ςημ ιρςξοική πλατεία της 

Ντάπιας και καςά μήκξπ ςηπ παοαλίαπ ςα διαςηοημέμα παλιά αρχομτικά και το παλιό λιμάμι και 

το αρχομτικό της Μπουμπουλίμας. Μεςά ςημ σπέοξυη ασςή κοξσαζιέοα, επιρςοξτή ρςξ 

νεμξδξυείξ μαπ ρςξ Τξλό  με ςιπ πιξ όμξοτεπ εικόμεπ από ςα ςόρξ κξρμξπξλίςικα μηριά ςξσ 

Αογξραοχμικξύ. Χοόμξπ ελεύθεοξπ ,νεκξύοαρη και για όρξσπ επιθσμξύμ βοαδιμή βόλςα ρςημ 

πόλη ςξσ Νασπλίξσ. Δπιρςοξτή ρςξ Τξλό. Διαμσκςέοεσρη. (ΔΙΑΝΤΚΣ. –ΣΟΛΟ 2η ) 

 



 

 

3η ΜΔΡΑ ,ΣΟΛΟ –ΓΑΛΑΣΑ – ΠΟΡΟ – ΜΔΘΑΝΑ - ΣΟΛΟ (195 χλμ) 

Ποχιμό ρςξ νεμξδξυείξ και αμαυώοηρη μέρχ μιαπ όμξοτηπ διαδοξμήπ για ςξμ Γαλαςά. 

Ο Γαλατάς είμαι μια παοαθαλάρρια κχμόπξλη Βοίρκεςαι ακοιβώπ απέμαμςι από ςξμ Πόρο. Με 

ςημ βαοκξύλα ποξαιοεςικά θα πεοάρξσμε ρςξμ Πόοξ όπξσ και θα έυξσμε ελεύθεοξ για βόλςα και 

πεοιήγηρη. Καςόπιμ επιρςοξτή ρςξ Γαλαςά και από εκεί αμαυώοηρη για ςα όμξοτα Μέθαμα. 

Άτινη ,υοόμξπ ελεύθεοξπ και ρςη ρσμέυεια επιρςοξτή ρςξ Τξλό ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, νεκξύοαρη 

και ςξ βοάδσ ποξαιοεςική διαρκέδαρη ρε ςαβέομα με καλό ταγηςό, μξσρική και υξοό.. 

(ΔΙΑΝΤΚΣ. –ΣΟΛΟ 3η ) 

4η ΜΔΡΑ, ΣΟΛΟ – ΔΠΙΔΑΤΡΟ – ΚΔΡΚΤΡΑ (435 χλμ) 

Ποχιμό. Δπιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για επίρκεφη στημ Δπίδαυρο. Έμαμ από ςξσπ 
ρημαμςικόςεοξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ ςηπ Δλλάδξπ, υάοη κσοίχπ ρςξ πεοίτημξ θέαςοξ ςξ 
ξπξίξ τημίζεςαι για δσξ ποάγμαςα, για ςημ αουιςεκςξμική ςξσ και ςη θασμάρια ακξσρςική ςξσ. 
Σςη ρσμέυεια, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςημ Ηγξσμεμίςρα, με εμδιάμερεπ 
απαοαίςηςεπ ρςάρειπ, και από εκεί ρςξ μηρί μαπ, με έμςξμεπ αμαμμήρειπ και εμςσπώρειπ από ςημ 
σπέοξυη εκδοξμή μαπ. 

ΣΔΛΟ ΔΚΔΡΟΜΗ 

** Για τημ έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει η δήλωση συμμετοχής στημ εκδρομή μα γίμει 
απαραιτήτως το αργότερο 8 ημέρες πριμ τημ αμαχώρηση της εκδρομής και μα συμοδεύεται 
με προκαταβολή 80 κατ΄ άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής 7 ημέρες πριμ τημ αμαχώρηση της 
εκδρομής δεμ θα γίμομται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό γίμεται προς όφελος τωμ 
πελατώμ οι οποίοι είμαι συμεπείς στημ εγγραφή τους, έτσι ώστε μα είμαι έγκαιρη η 
εμημέρωσή τους για τημ πραγματοποίηση της εκδρομής. 

 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΧΗ :   160  εσοώ / κας΄ άςξμξ ρε δίκλιμα – ςοίκλιμα δχμάςια.                       

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

- Διριςήοια πλξίξσ -Κέοκσοα - Ηγξσμεμίςρα με επιρςοξτή  

- Μεςατξοά με αρταλέπ, κλιμαςιζόμεμξ πξύλμαμ ςξσ γοατείξσ μαπ, με ςημ πξλσεςή εμπειοία ςξσ 
ξδηγξύ μαπ 

- Τοειπ (3) διαμσκςεοεύρειπ ρςξ Τξλό, ρε επιλεγμέμξ νεμξδξυείξ ςξσ γοατείξσ μαπ. 

-  Ποχιμό καθημεοιμά ρςξ νεμξδξυείξ 

- Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ ( Π.Δ 339/11-9-96), ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ Δ.Δ 

- Φ.Π.Α. 

- Διόδια, ςέλη γέτσοαπ κλπ. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)


 

 

ΔΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

- Διρόδξσπ ρε μξσρεία, αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ και κέμςοα διαρκεδάρεχπ, όςι αματέοεςαι χπ 
ποξαιοεςικό ή ποξςειμόμεμξ. 

-Διριςήοια κοξσαζιέοαπ – 23 εσοώ ςξ άςξμξ 

- Όςι δεμ αματέοεςαι οηςά ρςα πεοιλαμβαμόμεμα. 

 

 Παιδική τιμή κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο. 

 Μονόκλινο δωμάτιο  45   €  επιπλέον του κόστους. 
 Οι θέσεις στο λεωφορείο αλλάζουν καθημερινά βάσει ειδικής καρτέλας 
 Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορους 

λόγους, χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα.   
 

 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΉ  ΕΩ  3/05/17  

 ΚΑΙ ΕΥΟΟΝ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΘΕΕΙ 

 ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  80  ΕΤΡΩ 

 

 

 

 

Την επιμέλεια και ηην οργάνωζη ηης εκδρομής έχει ηο 

KALAMI TRAVEL  

ΤΗΛ. 26610/81581 , 693 2930643 

                                 FACEBOOK: KalamiCorfu 

                              E-MAIL: Kalami.Corfu@gmail.com 

                                    www.corfukalamitravel.com 
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ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 

αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 

ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 

αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  7 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 

Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 

απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα 

για τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 

είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 

ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 

75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 

ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 

διαδικαςιϊν. 

Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 

ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 

κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –

ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν 

αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 

Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 

κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του 

γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 

Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί 

προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ.Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι 

πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ ςειρά του προγράμματοσ, 

χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 



 


