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3 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΘΕΟΥΑΝΕΙΑ  ΣΟ ΜΠΑΝΚΟ 
 

ΑΠΟ  5  ΕΩ  7  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ, ΚΕΡΚΤΡΑ – ΜΠΑΝΚΟ  

πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ην πξσί ζην ιηκάλη, επηβίβαζε ζην πινίν θαη αλαρώξεζε γηα 
Ηγνπκελίηζα. ‘Αθημε,επηβίβαζε ζην πινίν θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην δξόκν, άθημε ζηα 

ζύλνξα Ππομασώνα, όπνπ ζα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη δηέιεπζε. πλερίδνπκε κε 

άθημε ζην Μπάνζκο, ηελ πόιε κε ηα παιηά δηαηεξεηέα ζπίηηα, ηξηγπξηζκέλα από γεξνύο 
ηνίρνπο κε βαξηέο πόξηεο θαη ζηδεξέληεο ακπάξεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο 

ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ην Μπάλζθν πνπ ζπλδπάδεη ηέιεηα ην κνλαδηθό ηνπίν 
κε ηελ παξαδνζηαθή αηκόζθαηξα ηνπ ρσξηνύ κε ηα γξαθηθά δξνκάθηα θαη ηηο 

ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ. Γείπλν. Δπίζεο ζα ζπλαληήζεηε πνιιέο 
παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο κε δσληαλή ειιεληθή θαη βνπιγάξηθε κνπζηθή ηηο νπνίεο ζαο 

πξνηείλνπκε γηα ηε βξαδηλή ζαο δηαζθέδαζε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

mailto:kalami.corfu@gmail.com


2η ΜΕΡΑ, ΜΠΑΝΚΟ. 

Πξσηλό. Πξναηξεηηθά αλαρώξεζε γηα ην βνπλό κε ηειεθεξίθ θαη κέζα από κηα επράξηζηε 

δηαδξνκή θζάλνπκε ζηηο πίζηεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ. Δθεί ζα έρεηε αξθεηό 

ειεύζεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα απνιαύζεηε ηα ρεηκεξηλά ζπνξ πνπ ζαο παξέρεη ην 
ρηνλνδξνκηθό θέληξν ζηηο πιαγηέο ηνπ, λα ραξείηε ην ρηόλη θαη λα ζαπκάζεηε ην ρεηκεξηλό 

ηνπίν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Ξεθνύξαζε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

3η ΜΕΡΑ, ΜΠΑΝΚΟ – ΑΝΣΑΝΚΙ  

Πξσηλό. Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε. ηε ζπλέρεηα, άθημε ζηο ανηάνζκι. 

Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ αγνξά γηα ςώληα. Γηέιεπζε από ηα ζύλνξα Πξνκαρώλα, όπνπ ζα 
γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη ζηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ 

πόιε καο, κε έληνλεο εληππώζεηο θαη αλακλήζεηο από ηελ ππέξνρε εθδξνκή καο. 

ΣΔΛΟ ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ : 150 € / καη΄ άηομο ζε δίκλινα – ηπίκλινα δωμάηια 

 
Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι 20 Δεκεμβπίος με πποκαηαβολή 50 εςπώ 

 

Εξόθληζη ππιν ηην ανασώπηζη 
 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 
- Μεηαθνξά κε πνιπηειέο, ππεξπςσκέλν, θιηκαηηδόκελν, άλεην, αζθαιέο, πνύικαλ 

ηνπ γξαθείνπ καο, κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία ησλ νδεγώλ καο. 

- Γπν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζην Μπάλζθν ζε μελνδνρείν 4****. 
- Γύν (2) πξσηλά θαη (2) δείπλα 

- Πεξηεγήζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 

- Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο, ( Π.Γ 339/11-9-96 ), ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο 
Δ.Δ. 

- Φ.Π.Α. 

 
 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

- Σα πνηά ζηα δείπλα. 
-Κέληξα δηαζθεδάζεσο. 

- Όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 

 
 

Πποζοσή ! Υπειάζεηαι η καινούπια αζηςνομική ηαςηόηηηα (με ηοςρ 

λαηινικούρ σαπακηήπερ) ή ηο καινούπιο ζαρ διαβαηήπιο. 
 

 


