
Ημερήσια Εκδρομή 

Πηγές Αχέροντα – Γλυκή – Εκβολές Αχέροντα – Αμμουδιά 

Με Βαρκάδα – Πεζοπορία - Τοξοβολία 

Ημερομηνία: 19/03/2022 

Τιμή: € 35,00/άτομο + (€ 20,00 δραστηριότητες) 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

Συγκέντρωση και αναχώρηση από το λιμάνι της Κέρκυρας με το φέρρυ για Ηγουμενίτσα. 

Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στο ιστορικό χωρίο Γλυκή.  

Οι Πηγές του ποταμού Αχέροντα- ένα στενό σημείο βράχων με ορμητικά νερά- 
παγωμένα ακόμη και το καλοκαίρι- βρίσκονται στη Γλυκή, ένα χωριό 20 χιλιόμετρα 
από την παραλιακή Αμμουδιά. 

Με την άφιξή μας στο Γλυκή θα ετοιμαστούμε για βαρκάδα (rafting) στον Αχέροντα, 

τοξοβολία και πεζοπορία στις πηγές του μυθικού Ποταμού. (Σύνολο Διάρκειας 2,5-3 

ώρες) 

Από τις Πηγές ο ποταμός Αχέροντας κυλά ήρεμος διασχίζοντας την κοιλάδα με τα 
καλαμποκοχώραφα και εκβάλλει στο Ιόνιο σε μία ρηχή αμμουδερή παραλία, 
την Αμμουδιά, στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Πρεβέζης. 

Οσο γαλήνιος όμως ο Αχέροντας «ενώνεται» με τα νερά του Ιονίου, τόσο άγριος και 
σκοτεινός είναι πιο ψηλά, πέρα από τις πηγές του στο φαράγγι προς τα Όρη του Σουλίου. 

Η μαγεία του Αχέροντα, που δικαιολογεί και το μύθο του για την είσοδο στον Κάτω 
Κόσμο, βρίσκεται στις Πηγές του.  

Αφού ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητες μας στη Γλυκή θα κατευθυνθούμε στην 
Αμμουδιά, στις εκβολές του Αχέροντα ποτάμου, όπου θα απολαύσουμε τα τοπικά 
εδέσματα σε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες. 

Θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα επιστρέψουμε στην Ηγουμενίτσα, όπου θα 
επιστρέψουμε με το φέρρυ στην Κέρκυρα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 Ταξίδι οδικό με κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας 

 Εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα  

 Τρεις δραστηριότητες Βαρκάδα  – Πεζοπορία – Τοξοβολία (+20.00 €) 

 

Πληροφορίες – Κρατήσεις:  

2661 0 32 362/ 694 25 22 019 



Day trip 

Acheron River Springs – Gliki Village – Ammoudia Beach in Preveza 

Region 

With Boat Trip – Hiking to the springs - Archery  

Date: 19/03/2023 

Price:  € 35,00 per person + (€ 20,00 activities) 

Itinerary 

The meeting Point at the ticket office in Corfu Port and departure from Corfu Port 

by ferry to Igoumenitsa. Boarding the bus and arrival to the historic village of Glyki. 

The Springs of the Acheron River - a narrow point of rocks with rushing waters - 

frozen even in summer - are located in Glyki, a village 20 kilometers from 

Ammoudia Beach. 

Upon our arrival at Glyki we will prepare for boat trip on the Acheron, archery and 

hiking to the springs of the mythical Acheron river. (Total duration 2.5-3 hours) 

From its springs, the river Acheron flows calmly through the valley with the 

cornfields and flows into the Ionian Sea at a shallow sandy beach, Ammoudia, at 

the northwestern end of Prevezi prefecture. 

However, as peacefully as Acheron "joins" the waters of the Ionian, so wild and 

dark it is higher up, beyond its sources in the gorge towards the Souli Mountains. 

That is the magic of Acheron, which justifies his myth of entering the Underworld 

(Hades Gates) in ancient Greek Mythology. 

After completing our activities at Glyki we will head to Ammoudia Beach, at the 

mouth of the Acheron river, where we will enjoy the local delicacies in one of the 

traditional taverns. 

We will board the bus and return to Igoumenitsa, where we will return by ferry to 

Corfu. 

Itinerary includes: 

• Roundtrip Transfers with air-conditioned coach of our company 

• Ferry tickets Corfu - Igoumenitsa - Corfu 

• Three activities Boating – Hiking – Archery (extra +20.00 €) 

 

Information – Reservations 

2661 0 32 362/ 694 25 22 019 


	Οι Πηγές του ποταμού Αχέροντα- ένα στενό σημείο βράχων με ορμητικά νερά- παγωμένα ακόμη και το καλοκαίρι- βρίσκονται στη Γλυκή, ένα χωριό 20 χιλιόμετρα από την παραλιακή Αμμουδιά.

