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

Το ταξίδι μας ξεκινάει από το λιμάνι της Κέρκυρας δίπλα στα εκδοτήρια, φεύγουμε με το πρωινό
πλοίο για Ηγουμενίτσα με πρώτο μας προορισμό το ιστορικό Κούγκι Σουλίου. Εκεί θα
παρακολουθήσουμε την εντυπωσιακή αναπαράσταση αποχώρησης των Σουλιωτών καθώς
και την ανατίναξη του Κουγκίου που γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Το
κούγκι Σουλίου βρίσκεται πάνω σε βραχότοπο, πρόκειται για έναν οχυρό χώρο στον οποίο
βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την παράδοση η ιστορία που το
περιβάλει είναι από τις σημαντικότερες της περιοχής. Ο καλόγερος Σαμουήλ είχε χτίσει το
εκκλησάκι το 1793, ο ίδιος μαζί με άλλους πέντε Σουλιώτες προέβαλε ηρωική αντίσταση και
αυτοθυσία, καθώς παρέμεινε στον χώρο ενώ οι υπόλοιποι Σουλιώτες είχαν αποχωρήσει ύστερα
από συνθηκολόγηση με τον Αλή Πασά. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία στις 16 Δεκεμβρίου του
1803 ο Σαμουήλ και οι πέντε Σουλιώτες αυτοπυρπολήθηκαν στην πυριτιδαποθήκη του οχυρού,
ώστε να μην πέσουν στα χέρια του στρατού. Μετά την πτώση του Σουλίου ο Αλή Πασάς έκτισε
στο Κούγκι θερινή έπαυλη και την επάνδρωσε μέχρι το 1820 που οι ξεριζωμένοι Σουλιώτες, 17
χρόνια μετά τον διωγμό τους, επέστρεψαν περήφανα. Το 1963 έγιναν ανασκαφές και ανεγέρθηκε
ξανά ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τις πηγές του ποταμού
Αχέροντα όπου εκεί θα πάρουμε το μεσημεριανό μας γεύμα. Μετά το φαγητό μας συνεχίζουμε
με σταθμό την πανέμορφη Πάργα, εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε βόλτα και
καφέ στη γραφική αυτή παραθαλάσσια κωμόπολη. Το απόγευμα ξεκινάμε το ταξίδι της
επιστροφής μας για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου θα επιστρέψουμε στην Κέρκυρα.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ
Κούγκι Σουλίου - Πηγές Αχέροντα - Πάργα

Κυριακή 28 Μαΐου

Κυριακή 28 Μαΐου: Κέρκυρα-Κούγκι Σουλίου-Πηγές Αχέροντα-Πάργα

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


