
 

 

4 ΗΜΕΡΗ   

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΤΗ   ΖΑΚΥΝΘΟ 
 

ΑΠΟ   19  ΕΩΣ  22   ΜΑΙΟΥ    
 

Οι Βενετσιάνοι ονόμασαν τη Ζάκυνθο «Φιόρο του Λεβάντε» (Il Fiore di Levante), που 
σημαίνει «Άνθος της Ανατολής». Με το όνομα αυτό θέλησαν να περιγράψουν την 
πλούσια φυσική ομορφιά του νησιού, που ξεχωρίζει για την ποικιλία των 
λουλουδιών, των δέντρων και των άγριων βοτάνων του. Η Ζάκυνθος είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή και τα τοπία του νησιού θα σε γοητεύσουν από την πρώτη 
στιγμή.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΗΜΕΡΑ:  ΚΕΡΚΥΡΑ-  ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
Συγκέντρωση στο Νέο Λιμάνι και αναχώρηση με το πλοίο στις … για Ηγουμενίτσα. Άφιξη  και 
αναχώρηση , μέσω της περίφημης Ιονίας Οδού για Αντίρριο, Πάτρα και Κυλλήνη από όπου θα 
πάρουμε το πλοίο << 11880 >> για Ζάκυνθο. Άφιξη το απόγευμα στο «Φιόρε του Λεβάντε», όπως οι 
Βενετσιάνοι βάπτισαν το νησί. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο. Στη 
συνέχεια  ελεύθερος χρόνος, ξεκούραση . Διανυκτέρευση. (ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1η) 

  
2η ΗΜΕΡΑ:   ΖΑΚΥΝΘΟΣ   
Σήμερα και αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα περιηγηθούμε στo όμορφο νησί της Ζακύνθου. Θα 
ξεκινήσουμε από το ναό του Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσονται η Λάρνακα και το ιερό σκήνωμα, 
το μουσείο Διονυσίου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθινών. Στη συνέχεια θα πάμε στη Μπόχαλη, 
γραφικό προάστιο πάνω από την πόλη, στον λόφο Στράνη στον οποίον εμπνεύστηκε ο Διονύσιος 
Σολωμός τον Ύμνο στην Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.   Στη συνέχεια  θα 
επισκεφθούμε τον Λαγανά με την απέραντη αμμουδιά. Εδώ είναι τόπος αναπαραγωγής των 
θαλάσσιων χελωνών Caretta- Caretta. Χρόνος ελεύθερος και κατόπιν θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Για  το βράδυ έχουμε δείπνο με  παραδοσιακή Ζακυνθινή 
διασκέδαση με μουσική και χορό !!! (ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2η) 

  
3η ΜΕΡΑ Ζάκυνθος - Εκδρομή σε ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ-ΝΑΥΑΓΙΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Άγιο Νικόλαο, και από εδώ θα δούμε ίσως το ωραιότερο τοπίο της 
Ελλάδος. ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ και την θαυμάσια παραλία του και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Ίσως είναι το 
πιο γνωστό σημείο της Ζακύνθου. Πρόκειται για ένα πλοίο εγκαταλειμμένο στην αμμουδιά που 
περιβάλλεται από τεράστιους βράχους. Η ιστορία λέει ότι το καράβι μετέφερε λαθραία τσιγάρα και 
κυνηγήθηκε από τις ιταλικές αρχές ως την Ζάκυνθο. Ο καπετάνιος για να γλυτώσει έριξε το πλοίο σε 
εκείνο το σημείο. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Ναυάγιο αλλά και στις Γαλάζιες Σπηλιές  . Μια 
εμπειρία μοναδική με τα χρωματικά όργια που κάνει το νερό από την αντανάκλαση του φωτός. Στην 
συνέχεια θα απολαύσουμε μια μαγευτική διαδρομή και θα καταλήξουμε στο κέντρο της Ζακύνθου 
όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βαλτά και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.  
(ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3η) 

 
 



 
 
 

4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΑΤΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Μετά το πρωινό θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο για αγορά αναμνηστικών και παραδοσιακών 
προϊόντων στην πόλη της Ζακύνθου και στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για Κυλλήνη. 
Αναχώρηση μέσω Ιονίας Οδού και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην Ηγουμενίτσα και από εκεί στην Κέρκυρα. 

 
ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:   275 €/ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:    75    ΕΥΡΩ 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100  ΕΥΡΩ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
-Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα  
-Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Κυλλήνη –Ζάκυνθος –Κυλλήνη με  το 11880 !!!! 
-Μεταφορές με  κλιματιζόμενο πούλμαν 
-3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο  ξενοδοχείο 4*, με αυτόνομο κλιματισμό,  τηλέφωνο, κλπ. 
-Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ 
-Βραδινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ 
-Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
-Αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας 
-ΦΠΑ, φόροι 
-Ενημερωτικά έντυπα-φυλλάδια 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
-είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 
-φόρος διανυκτέρευσης 
-επιπλέον φαγητά 
-ποτά  
-ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
  
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Τ Ο Υ  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ !!!! 
<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ  ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ >> 

 
 

Η σειρά του προγράμματος είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορους λόγους,  
χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα, από το πρόγραμμα 

 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων:  26610 49000  /  6932930643 

 

 

 



 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

1. ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ. 

2. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Η ΝΟΣΗΣΗΣ Η RAPID TEST ΕΝΤΟΣ 24 
ΩΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.  

       < ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ  
       ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ>. 
3. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ. 
5. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 
6. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. 

 

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους αρχηγούς-
συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και έχουν δικαίωμα  
οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν 
κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος 
απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με δικά του έξοδα για 
τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 
υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, καταστάσεις 
εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι 
οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε 
καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  10 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας επιβαρύνεται 
με ακυρωτικά: μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 
% επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση,  ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην ευθύνη 
του κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το ανώτερο, 
καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, 
φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές θέσεων, βάση 
ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –ξεναγήσεις , δεν θα 
υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς 
ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά την κρίση 
του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου 
περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί προς 
όλους έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει τη 
σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 


