Μοναδικό Τριήμερο 19-21/7/2019 Στα διαμάντια της ΗΠΕΙΡΟΥ
Με κρουαζιέρα στα στολίδια του Ιονίου ! ΠΡΕΒΕΖΑ- ΠΑΡΓΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΞΟΙΑΝΤΙΠΑΞΟΙ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑΣ- ΒΟΝΙΤΣΑ !Με κρουαζιέρα στα στολίδια του
Ιονίου. Ελάτε μαζί μας να ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ !
Μοναδική τιμή 145 € κατά άτομο σε δίκλινο
Μονόκλινο :+20 €
Παιδιά από 5 ετών έως 10 ετών : 85 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 19/7
αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (στην Ομόνοια)
ξεκινάμε την εκδρομή μας. Πρώτος μας προορισμός το στολίδι του Αμβρακικού
κόλπου,η Βόνιτσα, χαρακτηριστική για τα χαμηλά σπίτια, τα στενά λιθόστρωτα
σοκάκια, το εμβληματικό Βενετσιάνικο κάστρο που παρακολουθεί την πόλη τους
τελευταίους αιώνες. Στην ΒΟΝΙΤΣΑ θα έχουμε αρκετό χρόνο για φαγητό και για να
δούμε την πόλη. Επόμενος μας προορισμός είναι η μαγευτική Πάργα, μία πόλη που
δίνει την αίσθηση νησιού στους επισκέπτες της, εκεί θα έχουμε χρόνο για καφέ και για
να θαυμάσουμε τον παραδοσιακό της οικισμό. Στη συνέχεια αναχώρηση στο
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της ΠΡΕΒΕΖΑΣ με το νησιώτικο
χρώμα. Είναι χτισμένη σε μικρή χερσόνησο, στο νότιο άκρο του νομού. Τα κάστρα, τα
παραδοσιακά σπίτια και τα κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα σοκάκια
και οι πεζόδρομοι γοητεύουν τον κάθε επισκέπτη.
Σάββατο 20/7
μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχώρηση για την καταπληκτική κρουαζιέρα.
Αφήνουμε την Πάργα κατά τις 10 το πρωί. Μετά από μία ώρα φτάνουμε στο Λόγγο, το
μικρότερο από τα τρία βασικά χωριά, και είναι πραγματικά γραφικό. Οι ταβέρνες και
τα μπαρ έχουν ένα ξεχωριστό στυλ και εκεί «χτυπά» η καρδιά αυτού του χωριού. Εδώ
μένουμε για λίγο και μετά σαλπάρουμε για τη Λάκκα. Αυτό το φυσικό λιμάνι είναι ένα
απάνεμο αγκυροβόλι με πεντακάθαρα νερά. Στη Λάκκα θα μείνουμε μιάμιση ώρα για
να κολυμπήσετε και να γευματίσετε σε μια από τις μικρές παραδοσιακές ταβέρνες. Οι
γκρεμοί με τις κοφτερές άκρες που μοιάζουν με πύργους είναι γεμάτοι σπηλιές. Θα
επισκεφτούμε τρεις από αυτές: Την Υπαπαντή και τον Ορθόλιθο. Η θέα από εδώ σε
συναρπάζει. Το ταξίδι συνεχίζεται με μία βόλτα στους Αντιπάξους με τις ρηχές
αμμώδεις παραλίες που μοιάζουν να είναι από χρυσάφι. Στο Βουντούμι, μας δίνεται η
ευκαιρία για μία δεύτερη βουτιά στα καταγάλανα νερά. Τελειώνοντας το ταξίδι
φτάνουμε στο

Γάιο την πρωτεύουσα. Εδώ μπορεί να αγοράσει κανείς μοντέρνα ρούχα, χρυσαφικά
και πήλινα, ντόπιες ελιές και ελαιόλαδο. Θα παραμείνουμε στο Γάιο για μιάμιση ώρα
πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστροφής στην Πάργα. Φτάνοντας θα νιώσετε την
επιθυμία να ξανακάνετε αυτό το όμορφο ταξίδι. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το Παξιότικο
γνωμικό που λέει ότι κανείς δεν επισκέπτεται το νησί μόνο μία φορά! Επιστροφή το
βραδάκι στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 21/7
απολαμβάνουμε το πρωινό μας και έπειτα αναχωρούμε από την Πρέβεζα με
κατεύθυνση τον ΑΧΕΡΟΝΤΑ, το μυθικό ποτάμι που οδηγεί στον κάτω κόσμο. Στα
βουνά του Σουλίου, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, στο χωριό ΓΛΥΚΗ συναντάμε τις
πηγές του Αχέροντα. Δημιουργώντας στο πέρασμά του τοπία απέραντης γαλήνης και
μοναδικού φυσικού κάλλους, ο μυθικός ποταμός συνεχίζει απτόητος το αέναο ταξίδι
του προς τη θάλασσα εκβάλλοντας στο Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή της Αμμουδιάς.
Εκεί θα έχουμε χρόνο για δραστηριότητες για όσους επιθυμούν ή βόλτα και καφέ .Οι
δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε είναι πολλές όπως Rafting, ιππασία
συντροφιά με την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας στην φύση και Τοξοβολία που εκτός
από άθλημα είναι και χόμπι διασκέδασης και πρακτικής. Το μόνο που θα χρειαστεί να
έχουμε το μαγιό μας ,ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια και θετική διάθεση για μία
ξεχωριστή εμπειρία ! Εν συνεχεία θα γευματίσουμε σε παραδοσιακή ταβέρνα της
περιοχής και έπειτα αναχωρούμε για Αθήνα μετά από ένα μοναδικό τριήμερο με τις
καλύτερες εντυπώσεις.|
✔️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️2 διανυκτερεύσεις στο κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
✔️2 πρωινά σε μπουφέ
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️Φόρος διανυκτέρευσης
✔️ΦΠΑ
✔️Μονοήμερη κρουαζιέρα Παξούς- Αντίπαξους
✔️Φόρος διαμονής
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.

