
35€ / άτομο 
30€ / άτομο (παιδιά απο 4 έως 12 ετών)

Το ταξίδι μας ξεκινάει από το λιμάνι της Κέρκυρας 07:00, δίπλα στα εκδοτήρια, φεύγουμε με το
πρωινό πλοίο για Ηγουμενίτσα, όπου με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε στην Ιερά Μονή
Παναγίας Φανερωμένης.Ένα ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται στη Λευκάδα. Η Παναγία
Φανερωμένη είναι αφιερωμένη στη Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι παράλληλα και η
προστάτιδα και πολιούχος του νησιού. Αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού
ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι. Επόμενη στάση στο χωριό Νυδρί, είναι γνωστό
και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο όλου του νομού. Το χωριό έγινε ιδιαίτερα γνωστό, όταν
το 1963 ο εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε την αντικρινή νησίδα Σκορπιός.
Σήμερα το μέρος παραμένει ένας δημοφιλέστατος προορισμός μιας και προσφέρει απλόχερα
στους επισκέπτες του την τέλεια ισορροπία μεταξύ κορυφαίων παροχών, απλότητας και
ομορφιάς. Για όσους το προτιμούν ακολουθεί προαιρετική βόλτα με το καραβάκι στο
φημισμένο νησί του Σκορπιού, οι υπόλοιποι μπορούν να παραμείνουν στο χωρίο και να
απολαύσουν τη βόλτα τους στους εμπορικούς δρόμους του νησιού με άφθονες επιλογές για
καφέ και ψώνια. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας φτάνοντας στο χωρίο Βασιλική, ένα
πανέμορφο, κλασικό, ελληνικό ψαροχώρι στεφανωμένο από κατάφυτες πλαγιές, όπου και εκεί
θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας γεύμα. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στη Λευκάδα όπου
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Το απογευματάκι θα αναχωρήσουμε για
την Ηγουμενίτσα όπου θα πάρουμε το απογευματινό φέρυ για την επιστροφή μας στην
Κέρκυρα.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ 

Δευτέρα 1 Μαΐου

Δευτέρα 1 Μαΐου: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Λευκάδα

Τιμή κατά άτομο:

Περιλαμβάνονται:

Δεν Περιλαμβάνονται:

 Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
 Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας
 Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Συνοδός
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα.

 Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!
Κρατήσεις: 6956644572

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A9%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82

