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Λευκάδα + Κρουαζιέρα στα Πριγκηποννήσια  

κρυμμένα διαμάντια του Ιονίου!! 

Μονοήμερη εκδρομή  Κυριακή 17 Οκτωβρίου 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

 

Συγκέντρωση στις 7:00 το πρωί στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα (7:30 

πμ). Σύντομα θα φτάσουμε στην Λευκάδα και στο κοσμοπολίτικο και πιο φημισμένο θέρετρο του νησιού 

Νυδρί.  

Εκεί θα επιβιβαστούμε σε ένα ξύλινο (μηχανοκίνητο – ιστιοπλοικό) παραδοσιακό καραβόσκαρο και θα 

απολαύσουμε μια κρουαζιέρα για τα μαγευτικά Πριγκηπόνησα. Θα αναχωρούμε για τον επίγειο 

παράδεισο του μεγαλύτερου μεγιστάνα του κόσμου Αριστοτέλη Ωνάση, το Σκορπιό. Θα κάνουμε την 

περιήγηση του νησιού κοιτώντας και ακούγοντας απ’ την ξεναγό μας ενδιαφέροντες πληροφορίες για τη 

δυναστεία Ωνάση από τότε έως και σήμερα. Συνεχίζοντας θα συναντήσουμε τα υπόλοιπα ιδιωτικά νησιά 

Σπάρτη Ωνάση – Σκορπίδι Λιβανού και την πανέμορφη Μαδουρή του ποιητή Βαλαωρίτη. Επιστροφή στο 

Νυδρί και ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικά). 
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Συνεζίχουμε προς το αρχαιότερο μοναστήρι της Λευκάδας, το μοναστήρι της Παναγιάς της 

Φανερωμένης, με μικρό ζωολογικό κήπο και πανοραμική θέα προς την πόλη, την λιμνοθάλασσα και 

το το απέραντο Ιόνιο.  Επιστροφή στην πόλη της Λευκάδας και χρόνος ελεύθερος για βόλτα ή καφέ 

με θέα το λιμάνι της πόλης. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για το λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας. Άφιξη στην Κέρκυρα το βράδυ. 

Τιμή συμμετοχής                                            45 € ανά άτομο 

Περιλαμβάνονται: 

Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν του γραφείου μας, εισιτήρια φέρρυ-μποτ Κέρκυρα – 

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Φέρρυ και διόδια λεωφορείου, κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα, ασφάλεια 

αστικής & επαγγελματικής ευθύνης, Φπα. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Φαγητά, ποτά και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ – δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως την Δευτέρα 04/10/21 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης ή 

αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών) 

τηλ. 26610 22005 

κινητό 6974791544 

email: reservations@firsttravel.gr 

 

Dafnis First Travel 
ALEPOU, 2km PELEKAS NATIONAL ROAD, 49100 CORFU – GREECE 

Tel: + 30 26610 22005     Mail: reservations@firsttravel.gr 
 


