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2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

  KΑΣΟΡΙΑ - ΠΡΕΠΕ 
 

ΑΓΙΟ  AXIΛΛΕΙΟ – ΨΑΡΑΔΕ   
ΜΙΚΡΗ – ΜΕΓΑΛΗ  ΠΡΕΠΑ  

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΜΑΤΡΙΩΣΙΑ     
 

ΑΠΟ   24   ΕΩ  25   MAΡTΙΟΥ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

1η ΜΕΡΑ,     ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΡΕΠΕ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

υγκζντρωςθ των εκδρομζων  το πρωί ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα. Άφιξθ, 
επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και αναχϊρθςθ για τα γραφικά τοπία των ΠΡΕΠΩΝ.  
Αρχικά κα γνωρίςουμε μζςω τθσ νζασ πλωτισ γζφυρασ το νθςάκι του ΑΓΙΟΤ ΑΧΙΛΛΕΙΟΤ, 
ςτη ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΠΑ όπου κατοικοφν ςπάνια πουλιά και ςτθ ςυνζχεια, κα επιςκεφκοφμε το 
τελευταίο ακριτικό χωριό, τουσ ΨΑΡΑΔΕ ,ςτην ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΠΑ. Εδϊ προαιρετικά κα 
γευματίςουμε και κατόπιν κα αναχωριςουμε  για το ξενοδοχείο μασ ,ςτθν Καςτοριά. 
Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια  και ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν όμορφθ πόλθ με τα αμφικεατρικά 
χτιςμζνα αρχοντικά τθσ και τα γνωςτά γουναράδικα. Σο βράδυ προτείνουμε  δείπνο και 
διαςκζδαςθ με μουςικι και χορό  ςε ταβζρνα τθσ πόλθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, 
διανυκτζρευςθ. 
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2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΟΡΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ και επίςκεψθ ςτην ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΤΡΙΩΣΙΑ. τθ ςυνζχεια 
λίγοσ ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν όμορφθ πόλθ για ψϊνια και κατόπιν επιβίβαςθ ςτο 
λεωφορείο και αναχϊρθςθ για τθν Ηγουμενίτςα με ενδιάμεςθ απαραίτθτθ ςτάςθ για 
γεφμα ςτα γραφικά Γρεβενά.  τθ ςυνζχεια  επιςτροφι ςτθν Ηγουμενίτςα και από εκεί ςτο 
νθςί μασ, με ζντονεσ εντυπϊςεισ και αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ αυτι εκδρομι μασ. 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :  85 ευρϊ / κατϋ άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 20 ΕΤΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
 

 Δηλώςεισ  ςυμμετοχήσ   μζχρι  άββατο 16 Μαρτίου!! 
 Με  την  δήλωςη  ςυμμετοχήσ  προκαταβολή  50€  το  άτομο  και  εξόφληςη  πριν 

την  αναχώρηςη 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Διαδρομζσ - περιθγιςεισ με  κλιματιηόμενο ποφλμαν. 
 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 
 Διαμονι - 1 διανυκτζρευςθ  ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο ςτθν Καςτοριά με πρωινό 
 Αρχθγόσ - ςυνοδόσ. 
 Φ.Π.Α.  
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ( Π.Δ. 339/11-9-96), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Φαγθτά , ποτά  

- Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κζντρα διαςκζδαςθσ.. 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ 
- Ό,τι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ 

 

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΑΛΛΑΖΟΤΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΣΕΛΑ 
 
 
 

ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -   ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η  ΕΙΡΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ !! 

 


