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ΚΕΡΚΥΡΑ 
4 μέρες 220 € 
 

Αναχώρηση : 8-9-22 

 
1η μέρα Πέμπτη 8-9-22 

Αναχώρηση από το Δημοτικό Κήπο στις 06.00 για Ηγουμενίτσα δια μέσου Θεσσαλονίκης,Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων.(στάσεις 

για καφέ & φαγητό ατομικά, αναλόγως) Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους για Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Διαν/ση. 

 

2η μέρα Παρασκευή 9-9-22  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το λόφο του Γαστουρίου όπου βρίσκεται το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η αυτοκράτειρα 

της Αυστρίας Ελισάβετ. Ξενάγηση στο Αχίλλειο και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας, όπου θα επισκεφτούμε το παλιό και το 

νέο Φρούριο, το Δημαρχείο , το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το Mon Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και την μεγαλύτερη 

πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, με το περίφημο «Λιστόν».Θα περπατήσουμε στα στενά καντούνια. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στο μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει η να επισκευθεί το μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της 

Παναγίας των Βλαχερνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση Διαν/ση 

 

3η μέρα Σάββατο 10-9-22 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής 

προστασίας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 

της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη 

εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Χρόνος 

ελεύθερος για γεύμα και μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διαν/ση 

 

4η μέρα Κυριακή 11-9-22 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το νότιο μέρος του Νησιού. Θα επισκεφτούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό 

θέρετρο και το μουσείο θαλάσσης. Συνεχίζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. 

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το 

υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

220 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο - Μονόκλινο +40 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο 

3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο HELLINIS 3* περιοχή Κανόνι 

Πρωινό  

Περιηγήσεις – Ξεναγήσεις του προγράμματος 

Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου. 

Μια μέρα ξεναγό 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

Τέλος διανυκτέρευσης 1,5 € ανά δωμάτιο ανά βραδιά και ότι αναφέρετε ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 
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