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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΚΑΡΠΕΝΗΙ 
 

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΠΡΟΤΙΩΣΙΑ – ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΒΕΛΟΤΦΙΟΤ - ΓΕΥΤΡΑ  ΣΑΣΑΡΝΑ 

 

ΑΠO 14  EΩ  16  ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1Θ ΘΜΕΡΑ :  ΚΕΡΚΤΡΑ –  ΚΑΡΠΕΝΘΙ 

 

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων ςτo λιμάνι  ,ϊρα… , επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο  και 
αναχϊρθςθ  για  τθν Θγουμενίτςα  . Άφιξθ, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και  πανοραμικι 
διαδρομι μζςω Άρτασ-Κομποτίου , με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για καφζ και 
φαγθτό. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε ςτο πανζμορφο Καρπενήςι. Τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο,ξεκοφραςθ, χρόνοσ ελεφκεροσ .Διανυκτζρευςθ. (Διανυκτ. 1Η Καρπενιςι) 
 
2Θ ΘΜΕΡΑ:   ΚΑΡΠΕΝΘΙ – ΜΟΝΘ ΠΡΟΤΙΩΣΙΑ 

 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και  αναχϊρθςθ για τη Μονή Παναγίασ Προυςιώτιςςασ με τθ 
καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ,ζργο του Ευαγγελιςτι Λουκά. Xρόνοσ ελεφκεροσ για το 
προςκφνθμα ςασ .Στθ ςυνζχεια  επίςκεψθ ςτο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου όπου κα 
υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ  για να κάνετε ςκι ι να απολαφςετε ζνα ηεςτό ρόφθμα ςε 
κάποιο από τα ςαλζ απολαμβάνοντασ τθν υπζροχθ κζα του χιονιςμζνου τοπίου. Επιςτροφι 
ςτο Καρπενιςι  και χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν όμορφθ πόλθ. Κατόπιν επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ .  Το βράδυ  προαιρετικι διαςκζδαςθ ςε κζντρο με  μουςικι και 
χορό. (Διανυκτ. 2Η Καρπενιςι) 
 
 



 
 
 
3Θ ΜΕΡΑ: ΚΤΡΙΑΚΘ   ΚΑΡΠΕΝΘΙ- ΜΟΝΘ ΣΑΣΑΡΝΑ  -  ΚΕΡΚΤΡΑ 

 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςιμερα κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ μζςω  Εμπεςοφ , 
Άρτασ . Θα περάςουμε από  τθν όμορφθ  γέφυρα τησ Σατάρνασ και κα καταλιξουμε  ςτθν 
Ηγουμενίτςα με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ  για καφζ και φαγθτό και από εκεί ςτθν Κέρκυρα  
με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ από τθν όμορφθ αυτι εκδρομι ςασ. 
 

ΣΖΛΟ ΣΑΞΙΔΙΟΤ. 
 
 
 

ΣΙΜΗ: 140€/ATOMO 
 

Διαφορά μονόκλινου δωματίου :  40€ 
 
 

Περιλαμβάνονται : 
 

 Ταξίδι  οδικό με   ποφλμαν του γραφείου μασ 

 Ειςιτιρια φζρυ - μπόουτ  Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 

 2  διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο  ξενοδοχείο  ςτο Καρπενιςι με πρωινό μπουφζ και                
τακτοποίθςθ  ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια. 

 ΦΠΑ. φόροι, διόδια 

 Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια. 
 
 

Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Φαγθτά, ποτά 

 Φιλοδωριματα 

 ‘Ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό 
 
 

 
ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΑΛΛΑΗΟΤΝ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ ΚΑΡΣΕΛΑ 

 
 

 
 
 

ΣΘΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΘ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -   ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘΕΙ Θ  ΕΙΡΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΘΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ !!! 

 


