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3 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΠΡΩΣΟΜΑΓΘΑ   ΣΗ   

ΖΑΚΤΝΘΟ 
 

ΑΠΟ  30  AΠΡΙΛΙΟΥ   ΕΩ  2   ΜΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1ε ΖΚΔΟΑ: ΘΔΟΘΟΑ-  ΕΑΘΛΘΝΠ  

Σπγθέληξσζε ζην Νέν Ληκάλη θαη αλαρώξεζε κε ην πινίν ζηηο … γηα 

Ζγνπκελίηζα. Άθημε  θαη αλαρώξεζε , κέζσ ηεο πεξίθεκεο Ηνλίαο Νδνύ 
γηα Αληίξξην, Ξάηξα θαη Θπιιήλε από όπνπ ζα πάξνπκε ην πινίν  

<< 11880 >> γηα Εάθπλζν. Άθημε ην απόγεπκα ζην «Φηόξε ηνπ 

Ιεβάληε», όπσο νη Βελεηζηάλνη βάπηηζαλ ην λεζί. Άθημε ζην μελνδνρείν καο, 
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη δείπλν. Σηε ζπλέρεηα  ειεύζεξνο ρξόλνο, 

μεθνύξαζε . Γηαλπθηέξεπζε. (ΓΗΑΛΘΡ.- ΕΑΘΛΘΝΠ 1ε) 

  
2ε ΖΚΔΟΑ:  ΕΑΘΛΘΝΠ   

Σήκεξα θαη αθνύ πάξνπκε ην πξσηλό καο, ζα πεξηεγεζνύκε ζηo όκνξθν λεζί 

ηεο Εαθύλζνπ. Θα μεθηλήζνπκε από ην λαό ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ, όπνπ 

θπιάζζνληαη ε Ιάξλαθα θαη ην ηεξό ζθήλσκα, ην κνπζείν Γηνλπζίνπ 

Πνιωκνύ θαη επηθαλώλ Εαθπλζηλώλ. Σηε ζπλέρεηα ζα πάκε ζηε 

Κπόραιε, γξαθηθό πξνάζηην πάλσ από ηελ πόιε, ζηνλ ιόθν Πηξάλε ζηνλ 
νπνίνλ εκπλεύζηεθε ν Γηνλύζηνο Πνιωκόο ηνλ Ύκλν ζηελ Διεπζεξία θαη 

ηνπο Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο. Καηόπηλ ζα κεηαβνύκε ζηελ πεξηνρή 
Άγηνο Ληθόιανο, όπνπ πξναηξεηηθά ζα πάξνπκε ην θαξαβάθη γηα λα δνύκε 

θαη λα ζαπκάζνπκε ηελ μαθνπζηή παξαιία Λαπάγην!!!! 

Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Ιαγαλά κε ηελ απέξαληε ακκνπδηά. 
Δδώ είλαη ηόπνο αλαπαξαγσγήο ησλ ζαιάζζησλ ρεισλώλ Caretta- Caretta.  
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Χξόλνο ειεύζεξνο θαη θαηόπηλ ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο γηα 

μεθνύξαζε. Γηα  ην βξάδπ ζα έρνπκε παξαδνζηαθή Εαθπλζηλή 
δηαζθέδαζε ζην μελνδνρείν καο, κε δωληαλή κνπζηθή θαη 

θαληαδόξνπο !!! (ΓΗΑΛΘΡ.- ΕΑΘΛΘΝΠ 2ε   ) 

  
3Ζ ΖΚΔΟΑ: ΘΙΙΖΛΖ – ΞΑΡΟΑ - ΘΔΟΘΟΑ 

Μεηά ην πξσηλό ζα έρνπκε ιίγν ειεύζεξν ρξόλν γηα αγνξά αλακλεζηηθώλ 

θαη παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα επηβηβαζηνύκε ζην πινίν γηα Κπιιήλε. Αλαρώξεζε κέζσ Ηνλίαο 

Νδνύ θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο ζηελ δηαδξνκή γηα θαθέ θαη 

θαγεηό, θζάλνπκε ζηελ Ζγνπκελίηζα θαη από εθεί ζηελ Κέξθπξα. 
 

ΡΔΙΝΠ  ΡΑΜΗΓΗΝ 
 

Ρηκή αλά άηνκν:        180  επξώ 
( Γηαθνξά  κνλόθιηλνπ:    40    επξώ ) 

 

ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΩΠ  20/04/2019 
ΚΔ ΡΖΛ ΓΖΙΩΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 100  ΔΟΩ  ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖ 

 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ 

-Αθηνπιντθά  εηζηηήξηα  Κέξθπξα- Ζγνπκελίηζα- Κέξθπξα  

-Αθηνπιντθά  εηζηηήξηα  Κπιιήλε –Εάθπλζνο –Κπιιήλε κε  ην 11880 !!!! 
-Μεηαθνξέο κε  θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 

-2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλν  μελνδνρείν , κε απηόλνκν θιηκαηηζκό, 

ηειέθσλν,θιπ. 
-Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν  

- Γείπλν θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

-Ξελαγήζεηο, πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
-Αξρεγόο, ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

-ΦΠΑ, θόξνη 

-Δλεκεξσηηθά έληππα-θπιιάδηα 
-Παξαδνζηαθή Εαθπλζηλή βξαδηά κε δσληαλή κνπζηθή θαη θαληαδόξνπο !! 
  
ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ 

-είζνδνη κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 

-επηπιένλ θαγεηά 
-πνηά  

- όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 
Πεκείωζε 

Ρν πξόγξακκα  κπνξεί λα αιιάμεη ή λα δηαθνξνπνηεζεί ρξνληθά, ζύκθωλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ γθξνππ θαη αλαιόγωο κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ΣΩΟΗΠ 
ΒΔΒΑΗΑ ΛΑ ΞΑΟΑΙΖΦΘΔΗ ΡΗΞΝΡΑ. 

 
 

ΝΗ ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝ ΙΔΩΦΝΟΔΗΝ  ΑΙΙΑΕΝΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΚΔ ΔΗΓΗΘΖ 
ΘΑΟΡΔΙΑ 

 


