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HMEΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ- ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ
ΣΟΤ

ΑΓΙΟΤ ΑΡΑΝΣΑ

ΕΞΑΜΙΛΙΑ – ΒΟΤΘΡΩΣΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ 23 IOYNIΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συγκζντρωςθ το πρωί ςτο νζο λιμάνι τθσ Κζρκυρασ, τελωνειακόσ ζλεγχοσ, επιβίβαςθ
ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για Αγίους Σαράντα. Το άνετο και φιλόξενο πλοίο μασ κα
κατευκυνκεί κατά μικοσ των Αλβανικϊν ακτϊν και ςε ςφντομο χρόνο κα προςεγγίςει
το λιμάνι τθσ πόλθσ των Αγίων Σαράντα. Επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και με τθν
ςυνοδεία τοπικοφ ξεναγοφ κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να ακοφςουμε τθν ιςτορία τθσ
πόλθσ.Στθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτοφ.. Η
απόςταςθ είναι 25 χιλιόμετρα .Περνϊντασ από τα Εξαμίλια ,το χωριό με τα πολφ
ζντονα χρϊματα ςτουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ των κτιρίων, και βλζποντασ ςτο βάκοσ τα
βουνά τθσ Ηπείρου και τισ ςτεριζσ τθσ Κζρκυρασ κα καταλιξουμε ςτο Βουκρωτό. Το
Βουκρωτό είναι κτιςμζνο κοντά ςτισ εκβολζσ, πάνω ςε ζνα κανάλι. Προαιρετικι
επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο , τθν αγορά, το κζατρο (που γίνονται
ακόμα παραςτάςεισ), το βαπτιςτιριο, τα τείχθ, τθ βαςιλικι .Για τουσ πιο τολμθροφσ
προτείνουμε τθν ανάβαςθ ςτο κάςτρο από το οποίο θ κζα είναι εκπλθκτικι ςε όλθ τθν
περιοχι. Επίςθσ υπάρχει ζνα μικρό αλλά ενδιαφζρον μουςείο. Για όςουσ δεν
ενδιαφζρονται για τον αρχαιολογικό χϊρο αξίηει να επιςκεφτοφν το μζροσ για τθ
φυςικι ομορφιά του. Μετά τθν ξενάγθςθ, κα αναχωριςουμε για το εςτιατόριο και το

μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Μετά κα υπάρχει χρόνοσ για βόλτα ςτθν πόλθ ςτθν
πεηοδρομθμζνθ παραλιακι οδό με τα πολλά καταςτιματα και τισ καφετζριεσ
Επιβίβαςθ κατόπιν ςτο πλοίο και επιςτροφι ςτο νθςί μασ γεμάτοι με όμορφεσ εμπειρίεσ
και εντυπϊςεισ.

ΣΙΜΗ : 50€ / ΑΣΟΜΟ
Περιλαμβάνονται:
-Eιςιτιρια πλοίου ( Κζρκυρα - Άγιοι Σαράντα με επιςτροφι)
-Διαδρομζσ, περιθγιςεισ με τουριςτικό λεωφορείο .
-Φαγθτό ςε μπουφζ ( εκτόσ ποτϊν )
-Τοπικόσ ξεναγόσ
- To ειςιτιριο για τον αρχαιολογικό χϊρο του Βουκρωτοφ
- Λιμενικά τζλθ
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