Μοναδική Τριήμερη εκδρομή 3-4/8/2019! στα Διαμάντια της ΗΠΕΙΡΟΥ! ΜΕ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΡΗ , ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ
ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ! ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑ- ΣΥΒΟΤΑ- ΒΟΝΙΤΣΑ-ΝΥΔΡΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
(ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ-ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣΚΟΡΠΙΟΣ)
Μοναδική τιμή : 145 € κατά άτομο !
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 02/08 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 ΠΑΡΓΑ, 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 03/08 μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από την Πρέβεζα για το ΝΥΔΡΙ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ , για να επιβιβαστούμε στο καράβι να απολαύσουμε μια μαγική
κρουαζιέρα. Πρώτος σταθμός η Λευκάδα και συγκεκριμένα η παραλία ΠΟΡΤΟ
ΚΑΤΣΙΚΙ όπου θα έχουμε χρόνο για τις πρώτες μας βουτιές. Δεύτερος μας
προορισμός η Κεφαλονιά, το νησί που φημίζετε για τις εκτεταμένες αμμουδερές
παραλίες, τους γραφικούς όρμους με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα εντυπωσιακά
σπήλαια και τους σπάνιους γεωλογικού σχηματισμούς εκεί θα επισκεφτούμε το
μόνο χωρίο που έμεινε ανέπαφό από τους μεγάλους σεισμούς του 1953, το
ΦΙΣΚΑΡΔΟ όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό και περίπατο. Τρίτος μας
προορισμός η ομηρική ΙΘΑΚΗ, ένα ιστορικό νησί, ρομαντικό, με υπέροχους όρμους
και γοητευτικές παραλίες, γραφικά μονοπάτια και παραδοσιακούς οικισμούς στο
οποίο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στην συνέχεια επισκεπτόμαστε το ΜΕΓΑΝΗΣΙ

και συγκεκριμένα το σπήλαιο Παπανικολή, τόπος ανεφοδιασμού του θρυλικού
υποβρυχίου Παπανικολής κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πέμπτος
προορισμός μας, τα τρία
νησιά του Ωνάση, ΣΚΟΡΠΙΟΣ- ΣΠΑΡΤΗ- ΚΑΣΤΡΙ και στάση για μπάνιο στον
Σκορπιό. Τελευταίος προορισμός μας το ΜΑΔΟΥΡΗ, γενέτειρα του μεγάλου ποιητή
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και διατηρητέο μουσείου από το 1990. Στη συνέχεια μετά
το τέλος της πλούσιας χρώματα, γεύσεις, εμπειρίες, γνώσεις κρουαζιέρας μας
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πρέβεζα.
Κυριακή 04/08 απολαμβάνουμε το πρωινό μας , ξεκινάμε την μέρα μας και
αναχωρούμε για ΣΥΒΟΤΑ. Δεν έχουν χαρακτηριστεί τυχαία η «Καραϊβική της
Ελλάδας»! Προσεγγίζοντάς τα από Ηγουμενίτσα, θα τραβήξει το βλέμμα σας ο
ομοιόμορφος πετρόκτιστος οικισμός, διάσπαρτος ακριβώς εκεί όπου το πράσινο
συναντά το γαλάζιο του Ιονίου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα,φαγητό. Το
μεσημεράκι παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα μετά από μια μαγική
εκδρομή και πραγματικά αξέχαστες εικόνες!
✔️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
✔️Φόρος διαμονής
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα.
☎️Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398-2155003660 ή 6975404060 (οι κρατήσεις θα
γίνουν μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων)

