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3 ΗΜΕΡΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΚΕΥΑΛΟΝΙΑ 
 

( ΑΜΗ , ΠΟΡΟ , ΠΑΝΑΓΙΑ  ΥΙΔΟΤΑ , ΑΡΓΟΣΟΛΙ, 
ΜΕΛΙΑΝΗ , ΔΡΟΓΓΑΡΑΣΗ ,ΑΓ.ΓΕΡΑΙΜΟ) 

 
ΑΠΟ  2  ΕΩ  4  ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΤΡΑ - ΛΕΤΚΑΔΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Συγκζντρωςη ςτο Λιμάνι και αναχώρηςη με το πλοίο ςτισ  …… για Ηγουμενίτςα. Άφιξη και 
άμεςη αναχώρηςη για το Νυδρί Λευκάδασ. Κατόπιν επιβίβαςη ςτο καράβι που  θα μασ 
οδηγήςει ςτο πανζμορφο και γραφικό Φιςκάρδο  Κεφαλονιάσ. Άφιξη ςτην Κεφαλονιά και 
επόμενοσ ςταθμόσ μασ θα είναι τα ςπήλαια Δρογγαράτη  και Μελιςςάνη όπου 
προαιρετικά θα επιςκεφθοφμε . Στη ςυνζχεια θα αναχωρήςουμε για τον Πόρο.. 
Τακτοποίηςη ςτο ξενοδοχείο μασ, χρόνοσ ελεφθεροσ ,διανυκτζρευςη. .(ΔΙΑΝΥΚΤ. 1Η 
Κεφαλονιά). 
 
2η ΗΜΕΡΑ:  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Χρόνια Πολλά. Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςήμερα, ημζρα τησ Παναγίασ,  θα 
αναχωρήςουμε για ζναν όμορφο γφρο του νηςιοφ. Θα επιςκεφθοφμε την Παναγία με τα 
φιδάκια και θα προςκυνήςουμε την θαυματουργή εικόνα τησ Παναγίασ, και κατόπιν το 
μοναςτήρι του Αγίου Γεραςίμου . Στη ςυνζχεια θα ξεναγηθοφμε ςτο ςυνεταιριςμό τησ 
Ρομπόλασ και θα καταλήξουμε ςτο Αργοςτόλι για το μεςημεριανό μασ φαγητό. Στη 
ςυνζχεια επιςτροφή ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφθεροσ για ξεκοφραςη. Το βράδυ 
προαιρετική διαςκζδαςη ςε κζντρο με καλό φαγητό και Κεφαλονίτικεσ  καντάδεσ 
.Διανυκτζρευςη.( ΔΙΑΝΥΚΤ. 2Η Κεφαλονιά). 
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3η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΕΤΚΑΔΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτη ςυνζχεια  μζςω μιασ όμορφησ διαδρομήσ και περνώντασ 
από τισ γραφικζσ και διάςημεσ παραλίεσ τησ Λάςςησ ,του Άςςου κλπ ,θα καταλήξουμε ςτο 
Φιςκάρδο , απ’ όπου και θα πάρουμε το πλοίο για το Νυδρί  Λευκάδασ. Άφιξη και άμεςα 
θα πάρουμε το δρόμο τησ επιςτροφήσ  για  Ηγουμενίτςα. Επιβίβαςη ςτο φζρυ μπότ και 
επιςτροφή ςτην Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ αναμνήςεισ και εντυπώςεισ. 
.                                             

ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
                                                                                                                                                         

 
TIMH ANA ATOMO  :  160  EΤΡΩ  

 
 
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ  με προκαταβολή   70  ευρώ. 
Εξόφληςη πριν την αναχώρηςη.  
Διαφορά μονόκλινου δωματίου 50 ευρώ 
Περιλαμβάνει 

 Μεταφορά με λεωφορείο  για όλο το εκδρομικό πρόγραμμα 

 Διαμονή ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 
           ςε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια . 

 Πρωινό καθημερινά ςτο ξενοδοχείο.  

 Αρχηγό ςυνοδό του γραφείου για όλο το εκδρομικό πρόγραμμα. 

 Οι περιηγήςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Ειςιτήρια φερυ μπόουτ Κζρκυρα –Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα. 

 Ειςιτήρια φζρυ μπόουτ  Νυδρί – Φιςκάρδο – Νυδρί. 

Δεν περιλαμβάνει 

 Γεφματα ποτά ειςόδουσ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χώρουσ και ότι αναφζρεται 
ωσ προαιρετικό. 

 

                     ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΘΕΕΩΝ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 
 
ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -  Η ΑΡΧΗΓΟ ΝΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗΝ ΕΙΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ 

 


