
 

<< ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ & ΙΚΕΑ >> 

To Σάββαην 6  Νοεμβπίος πάκε κνλνήκεξε εθδξνκή ζηα αγαπεκέλα Ισάλληλα 

θαη γηα Shopping ζην πνιπθαηάζηεκα ΙΚΕΑ! 

Τν πξσί ηνπ Σαββάηνπ ζα δώζνπκε ξαληεβνύ ζην θηόζθη δίπια από ηα 

εθδνηήξηα λένπ ιηκέλα ζηηο 8:45 ώζηε λα αλαρσξήζνπκε κε ην ferry boat 

θιεηζηνύ ηύπνπ „‟Αγία Θενδώξα‟‟ ζηηο 9:15  

Η δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ καο ζηε ζάιαζζα ζα είλαη 1,30 ώξα θαη ζην ιηκάλη 

ηεο Ηγνπκελίηζαο ζα θηάζνπκε ζηηο 10:45 

Σην θαηάζηεκα ησλ ΙΚΕΑ ζα βξηζθόκαζηε πεξίπνπ ζηηο 12:00 όπoπ ην 

ιεσθνξείν καο ζα απνβηβάζεη εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ ηα ςώληα 

ηνπο από λσξίο. Σηε ζπλέρεηα ην ιεσθνξείν καο ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ πόιε 

ησλ Ισαλλίλσλ κε εθείλνπο πνπ ζα ήζειαλ λα απνιαύζνπλ ην θαθέ θαη ηε 

βόιηα ηνπο πξώηα ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Ηπείξνπ! 

Όζοι θελήζοςν να πεπάζοςν ηο ππυφνό ηοςρ ζηα Ιυάννινα θα ππέπει να 

λάβοςν ςπ’ότιν όηι η επιζηποθή για ηα ΙΚΕΑ θα γίνει ζηιρ 15:00 ηο 

μεζημέπι (πανηεβού ζηο κιόζκι ζηην λίμνη) ώζηε να παπαμείνοςμε ζηο 

καηάζηημα για άλλερ δύο ώπερ και ανασώπηζη από εκεί 17:00 ηο 

απόγεςμα. 

Η επηζηξνθή ζα γίλεη από ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο όπνπ ζα πιεύζνπκε γηα 

Κέξθπξα κε ην ferry ησλ 18:30 (Αγία ζενδώξα) 

Ώπα αθίξευρ ζηην Κέπκςπα: 20:00 μ.μ 

Τιμή αηόμος 25 €     

Σπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :  

 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα,  

 Εηζηηήξην ιεσθνξείνπ  

 Φ.Π.Α % 

 Δσξεάλ wifi ρξήζε εληόο ιεσθνξείνπ! 

Η κεηαθνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζύγρξνλν θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν ηεο 

εηαηξίαο καο από ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. 

 

Δερόκαζηε επηβάηεο θαη από πεξηνρέο εθηόο Κεξθύξαο κε ζεκείν ζπλάληεζεο 

ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο ζηε κεησκέλε ηηκή ησλ 15εςπώ. 



 

On Saturday, November the 6
th

 We go on a one-day excursion to our beloved 

Ioannina and for Shopping at IKEA homeware shop!  

In the morning we have an appointment at the kiosk right next to the new port 

box office at 8:45 in order to depart by “Agia Theodora” ferry at 9:15 

Our sea trip will last for 1,30 h and we will be at Igoumenitsa‟s port at 10:45 

At IKEA store we will be at around 12:00 pm Then our bus will depart from 

the city of Ioannina with those who would like to enjoy their coffee and stroll 

first in the capital of Epirus!  

Those who want to spend their morning at Ioannina should keep in mind 

that the return for IKEA will be at 15:00 p.m (meet spot at the box office 

kiosk right front of the lake) so that we can stay in the store for another 

two hours and depart from there at 17:00 in the afternoon.  

The return will take place from Igoumenitsa port  where we will catch the 

ferry to Corfu at 18:30 (Agia Theodora) 

Arrival Time In Corfu 20:00 p.m 

Price per person 25 € 

Including : 

 Ferry tickets  

 Bus Ticket 

 V.A.T % 

 Free wifi access while on board! 

 

The transfer will be carried out with a co-air-conditioned bus of our 

Company from Corfu Port 

 

Κξηηήξηα Σπκκεηνρήο : 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εθδξνκή είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνύ 

εκβνιηαζκνύ ,ή ηέζη rapid εληόο 48 σξώλ.Η ρξήζε κάζθαο είλαη απαξαίηεηε θαζ‟όιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, εληόο ιεσθνξείνπ θαζώο θαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όπνπ 

αλαθέξεηαη 


