Πάσχα στην ΖΑΚΥΝΘΟ ! Μοναδική τετραήμερη εκδρομή 17-20/4/2020 !
Με διαμονή στο υπερπολυτελές 5άστερο “Galaxy Beach Resort,” στο Λαγάνα.
Μοναδική Τιμή 245 € κατά άτομο . ALL INCLUSIVE (όλα πληρωμένα )
-Ενήλικες: 245€ / άτομο!
-Παιδιά έως 5 ετών Δωρεάν με ΔΥΟ ενήλικες
-Παιδιά έως 5-12 ετών με ΔΥΟ ενήλικες : 150€
-Μονόκλινο: +90€
📅 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Μεγάλη Παρασκευή αναχώρηση 6:30 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας
ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΟΜΟΝΟΙΑ για Κυλλήνη. Άφιξη στην Κυλλήνη, επιβίβαση στο Φ/Μ
που θα μας μεταφέρει μετά από 1 ώρα περίπου στη Ζάκυνθο. Άφιξη στην πόλη της
Ζακύνθου όπου θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Μόλου,
όπου ξεκινά η λιτανεία του Εσταυρωμένου υπό τους ήχους της φιλαρμονικής.
Μοναδική στην Ελλάδα! Μαζί με τον Εσταυρωμένο λιτανεύεται και η περίφημη
Εικόνα της «Ματερ Ντολορόσα», δηλ. της Παναγίας του Πάθους. Η λιτανεία
διασχίζει σχεδόν όλη την πόλη, επιστρέφει στη Πλατεία Σολωμού, όπου πάνω σε
βάθρο ο Μητροπολίτης ευλογεί τον κλήρο και τον λαό με τον Εσταυρωμένο και
καταλήγει στον ίδιο Ναό, όπου γίνεται η εναπόθεση του Χριστού στον Επιτάφιο.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για Τακτοποίηση και Δείπνο. Το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής γίνεται κανονικά σ' όλους τους Ιερούς Ναούς η Ακολουθία
του Επιτάφιου Θρήνου, χωρίς όμως λιτάνευση των Επιταφίων τους. Στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων η Ακολουθία αυτή, σύμφωνα
με παλαιό έθιμο, δε γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά τις πρώτες
πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 4.00 περίπου το
πρωί γίνεται η έξοδος του Επιταφίου, ο οποίος επιστρέφει γύρω στις 5.30 στο ναό,
όπου συνεχίζεται η Ακολουθία. Κατά την πρώτη Ανάσταση πραγματοποιείται και
το σπάσιμο των πήλινων σταμνών από τις νοικοκυρές όλων των σπιτιών
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) .
Μεγάλο Σάββατο: Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το χωριό ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ.
Το σημαντικό αξιοθέατο του χωριού είναι η ΜΟΝΗ όπου είχε μονάσει ο Άγιος
Διονύσιος και συγχώρεσε τον φονιά του αδελφού του. Στη συνέχεια ΒΟΛΙΜΕΣ.
Είναι δυο ορεινά χωριά οι Άνω και Κάτω Βολίμες, δύο παραδοσιακοί οικισμοί που

δεν καταστράφηκαν στον σεισμό του 1953. Έπειτα επίσκεψη στις Αλυκές όπου
εκεί μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στις γαλάζιες Σπηλιές .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας γεύμα . Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου
μετάβαση στο Μητροπολιτικό Ναό για να παρακολουθήσουμε την Ανάσταση. Το
"Χριστός Ανέστη", ψάλλετε κατά την ιδιόμορφη Ζακυνθινή εκκλησιαστική
μουσική. Αμέσως μετά η Εικόνα της Ανάστασης επιστρέφει στο Μητροπολιτικό
Ναό.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας που θα μας περιμένει παραδοσιακή
μαγειρίτσα και πλούσια εδέσματα σε μπουφέ .
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό ξύπνημα με πλούσιο εορταστικό πρωινό. Στους
εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου οι ψησταριές θα έχουν στηθεί από νωρίς το
πρωί για το έθιμο του ψησίματος του οβελία με ούζο -μεζέδες & κόκκινα αυγά. Το
μεσημέρι ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με οβελία και εκλεκτά εδέσματα
που συνοδεύονται με μεζεδάκια και άλλες λιχουδιές για να ξεκινήσουμε το γλέντι
με ζωντανή μουσική.| Το απόγευμα μπορούμε να πάρουμε καραβάκι από τον
Λαγανά και να επισκεφθούμε το Μαραθωνήσι είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί που
σήμερα είναι ένα από τους τόπους αναπαραγωγής της χελώνας Καρέτα-Καρέτα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο Δείπνο .
Δευτέρα του Πάσχα: Μετά το πρωινό μας στο μπούφε του ξενοδοχείου, θα
επισκεφτούμε το λόφο του Στράνη, που σ’ αυτόν λέγεται ότι ο
Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον “Ύμνο εις την Ελευθερία” και τους
“Ελεύθερους Πολιορκημένους”. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το προάστιο
Μπόχαλη είναι ένα μικροσκοπικό, μαγευτικό χωριουδάκι γαντζωμένο στην κορφή
του ακρωτηρίου στην πίσω μεριά της πόλης της Ζακύνθου όπου εκεί βρίσκονται
κατάλοιπα του Μεσαιωνικού Κάστρου .
Τέλος, θα επιβιβαστούμε στο F/B που θα μας μεταφέρει στην Κυλλήνη,
ελεύθερος χρόνος για φαγητό στην Κυλλήνη , έπειτα επιστροφή για Αθήνα μετά
από μια μοναδική αξέχαστη εκδρομή .

Στην τιμή της οργανωμένης με πούλμαν εκδρομής περιλαμβάνονται:
•

3

διανυκτερεύσεις

στο 5* GALAXY

BEACH Resort με

διατροφή all inclusive (17-20 Απριλίου).
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•
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•
•
•
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•
•
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•

3 πρωινά, 1 μεσημεριανό και 3 βραδινά γεύματα σε πλούσιο μπουφέ.
Ροφήματα: Καφές φίλτρου - Στιγμιαίος καφές - Decaffeinated καφές Τσάι - Ζεστή Σοκολάτα - Γάλα
Αναψυκτικά:
Σόδα - Κόλα - Πορτοκαλάδα - Λεμονάδα
Χυμοί: Ποτά:
Κρασί - Ούζο - Brandy - Βαρελίσια Μπύρα - Gin Whisky - Vodka - Rum - Tequila - Liqueurs - Επιλογή Cocktails
To All Inclusive ισχύει 10.00 - 23.00. Μετά τις 23.00 χρεώνονται
κανονικά
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή
αναστάσιμο δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα, το βράδυ του
Μ. Σαββάτου.
πλούσιο πασχαλινό γεύμα, με ζωντανή ελληνική μουσική, την
Κυριακή του Πάσχα.
Δωρεάν χρήση πισίνες (καιρού επιτρέποντος).
ακτοπλοϊκά εισιτήρια (Κυλλήνη- Ζάκυνθο), μετ’ επιστροφής.
έμπειρος αρχηγός εκδρομής.
όλες οι μεταφορές με ιδιόκτητα, κλιματιζόμενα λεωφορεία.
ασφάλεια αστικής ευθύνης
φόρος διανυκτερεύσεις
λαμπάδες & κουλούρια

