
 

               
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΛΒΑΝΙΑ   16-17/07/22   
                         Κοντινή… κι όμως ανεξερεύνητη!!! 

1η μέρα: 

Συγκέντρωση το πρωί τις 08.30 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Αγ. Σαράντα με το δελφίνι των  

09.00 από Κέρκυρα. Μετά από μισή ώρα ταξιδιού φτάνουμε στους Αγίους Σαράντα και, 

αφού περάσουμε τον απαιτούμενο έλεγχο, αναχωρούμε για το Αργυρόκαστρο με τη 

συνοδεία ελληνόφωνου ξεναγού. Το Αργυρόκαστρο, που βρίσκεται περίπου μιάμιση ώρα 

μακριά από τους Αγίους Σαράντα, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO! Μια άλλοτε Ελληνική πόλη που κρατάει ακόμα την Ελληνική παράδοση με μια 

μίξη με την Αλβανική! Εκεί βρίσκουμε πολλές Ελληνικές οικογένειες που ζουν ακόμα σ’ 

αυτή την πόλη και ζουν περήφανα κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, τα ήθη και τα 

έθιμα! Η ξενάγησή μας στο κέντρο της πόλης αποκαλύπτει αξιόλογη αρχιτεκτονική από την 

οθωμανική εποχή. Έχουμε άπλετο χρόνο να περιηγηθούμε σε αυτό το όμορφο μέρος, με 

την πλούσια ιστορία, το γεμάτο πέτρινα σπίτια και πλακόστρωτους δρόμους που, όχι 

τυχαία, του έδωσαν το όνομα ‘Πέτρινη πόλη’.  Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα στο 

Αργυρόκαστρο είναι το Κάστρο του Αργυρόκαστρου, το δεύτερο μεγαλύτερο κάστρο στα 

Βαλκάνια, που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με θέα στην Παλιά Πόλη. 

Αφού απολαύσουμε το μεσημεριανό μας (προαιρετικά), κατά τις 15.30 τοπική ώρα  

παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για τους Αγίους Σαράντα. Στη διαδρομή κάνουμε μία 

στάση για καφέ στο Blue Eye (Μπλε Μάτι), μια φυσική πηγή νερού που βρίσκεται μεταξύ 

Αργυροκάστρου και Αγίους Σαράντα. Η πηγή, που μοιάζει σαν ένα τεράστιο μπλε μάτι, 

είναι ένα φυσικό φαινόμενο με βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων, τουλάχιστον τόσο βαθιά 

μπόρεσε να φτάσει ένας δύτης, οπότε το πραγματικό βάθος είναι ακόμη άγνωστο. Το 

Μπλε Μάτι φημίζεται για την εκπληκτική ομορφιά του, τα καθαρά τιρκουάζ νερά του και 

το κατάφυτο δάσος με βελανιδιές και πλατάνια. Η περιοχή γύρω από το Μπλε Μάτι είναι 

προστατευόμενη και θεωρείται μνημείο της φύσης!  



Άφιξη στους Αγίους Σαράντα το απόγευμα στις 17.30 τοπική ώρα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Οι Άγιοι Σαράντα 

είναι ένας όμορφος παραθαλάσσιος τόπος, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι τα 

καταγάλανα νερά και οι παρθένες παραλίες. Το να είσαι σε ένα παραθαλάσσιο μέρος 

σημαίνει μια μεγάλη προσφορά των πιο φρέσκων θαλασσινών. Το να δοκιμάσουμε τα 

τοπικά πιάτα και τα θαλασσινά είναι απαραίτητο όταν βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη! 

Πολλά τα εστιατόρια κατά μήκος της Αλβανικής Ριβιέρας που θα μας σερβίρουν νόστιμες 

λιχουδιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα θαλασσινά απευθείας από το ψαρολίμανο. Σε όλη την 

πόλη και κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν κλαμπ και μπαρ ιδανικά για μια χαλαρωτική 

βραδινή έξοδο. Η νυχτερινή ζωή στους Αγίους Σαράντα συνδυάζει δροσιστικά κοκτέιλ, 

καλή μουσική και ως συνήθως, εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: 

Μετά το πρωινό μας, 09.00 τοπική ώρα αφήνουμε το ξενοδοχείο και  αναχωρούμε για τον 
αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, μισή ώρα διαδρομή από τους Αγίους Σαράντα και 
πάλι με τη συνοδεία ελληνόφωνου ξεναγού. Το Βουθρωτό είναι ένα αρχαιολογικό πάρκο 
που χρονολογείται από την προϊστορική εποχή. Παλαιότερα ήταν ελληνική αποικία και 
ρωμαϊκή πόλη. Διαθέτει καλοδιατηρημένα μνημεία των αρχαίων πολιτισμών που κάποτε 
βρίσκονταν εκεί. Είναι επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  
Τα ερείπια που μπορεί να δει κανείς περιλαμβάνουν μια παλαιοχριστιανική βασιλική, ένα 
ρωμαϊκό θέατρο και έναν ναό, καθώς και μια ελληνική αγορά. Η ξενάγηση διαρκεί μιάμιση 
ώρα (με τα πόδια). Από την κορυφή του κάστρου, η θέα στα παράλια της βόρειας 
Κέρκυρας και της λιμνοθάλασσας του Βουθρωτού θα μας ανταμείψει για τον κόπο μας.  
 

Επόμενη στάση το κάστρο Λεκούρσι, όπου θα φθάσουμε κατά τις 11.30 τοπική ώρα.  Στην 
κορυφή του λόφου που περιβάλλει τους Αγίους Σαράντα, το Κάστρο Lëkurësi είναι ένα 
μνημείο που χρονολογείται από το 1500μ.Χ.. Μια γρήγορη βόλτα στο λόφο και ένας καφές 
υπόσχονται εκπληκτική πανοραμική θέα!   

Στις 12.00 τοπική ώρα αναχώρηση για το κέντρο της πόλης όπου και θα έχουμε το 

υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για φαγητό, βόλτα ή μπάνιο. Σας προτείνουμε να 

περπατήστε στη λεωφόρο Bulevardi Hasan Tahsini, που βρίσκεται κατά μήκος της 

παραλίας των Αγίων Σαράντα, για να απολαύσετε το όμορφο τοπίο της περιοχής. 

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα ερείπια της Παλιάς Συναγωγής (5ου αιώνα) στο 
κέντρο της πόλης. Τα μωσαϊκά που έχουν απομείνει στο δάπεδο είναι ακόμα ορατά, 
απίστευτα περίπλοκα και πολύ εντυπωσιακά. 
 



Στις 16.00 τοπική ώρα συγκέντρωση στο σημείο συνάντησης (που θα σας έχουμε 
υποδείξει) για τη μεταφορά μας στο λιμάνι, απ’ όπου θα πάρουμε το δελφίνι των 16.30 
τοπική ώρα για Κέρκυρα. Άφιξη στο λιμάνι της Κέρκυρας τις 18.00 ώρα Ελλάδας. 
 

**Να θυμάστε πως έχουμε μια ώρα διαφορά με την Αλβανία! (πχ. 09.00 Ελλάδας=08.00 

Αλβανίας) 

Τιμή συμμετοχής: 208 € ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

108 € το παιδί κάτω των 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο 

Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Αγ. Σαράντα-Κέρκυρα, μια διανυκτέρευση 

με πρωινό σε ξενοδοχείο 4* στους Αγ. Σαράντα, φόρος διανυκτέρευσης, λεωφορείο για τις 

αναφερόμενες μετακινήσεις στην Αλβανία, ελληνόφωνος ξεναγός και στις δυο εκδρομές, 

είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, Φ.Π.Α., ασφάλεια αστικής ευθύνης, 

συνοδός του γραφείου μας. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Με τη δήλωση συμμετοχής προκαταβολή το 40% και εξόφληση το αργότερο 

μέχρι Τρίτη 12/07/22.  

 

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα: 

26610 43464 / 26395 

6986 034878 whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ: 

Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής. 

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ. 

2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.  

4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.  

5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  

6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. 

7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ. 
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