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ΠΡΕΒΕΖΑ – Πάργα – Σύβοτα – Ζάλογγο – 

Λευκάδα – Κρουαζιέρα Σκορπιού ή Παξούς 

4 μέρες …  210€ 
 

Αναχωρήση: 

15-9-22  

 
1η μέρα: ΚΑΒΑΛΑ–ΣΥΒΟΤΑ–ΠΑΡΓΑ 

Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο στις 05.00 το πρωί μέσω ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και με ενδιάμεσες 

στάσεις άφιξη στο γραφικό χωριό Σύβοτα με το πανέμορφο λιμανάκι που περιστοιχίζεται από τέσσερα καταπράσινα νησάκια και 

είναι πλέον ο πιο δημοφιλής προορισμός της Ελλάδος. Θα έχουμε χρόνο για να γευματίσουμε και συνεχίζουμε για την μαγευτική 

Πάργα. Θαυμάστε κουκλίστικα σπίτια και αυλές απολαμβάνοντας το καφεδάκι σας και αγναντεύοντας το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 

Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: ΖΑΛΟΓΓΟ–ΠΗΓΕΣ ΑΧΑΙΡΟΝΤΑ–ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση της περιοχής. Πρώτη μας επίσκεψη η περιοχή της Αχερουσίας λίμνης (είσοδος στον 

Άδη). Θα δούμε τις πηγές του Αχέρωντα. Στη συνέχεια θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου, του πλέον 

φημισμένου στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ακόμη θα επισκεφθούμε και το χωριό Ζάλογγο, γνωστό για την ιστορική θυσία των 

Ελλήνων του Σουλίου. Θα δούμε το μνημείο των ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΩΝ και θα προσκυνήσουμε στη ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

Ακολουθεί η περιήγηση στην όμορφη Πρεβεζα, όπου μπορούμε να δούμε την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους το Βενετσιάνικο 

Ρολόι, να περπατήσουμε στον παραλιακό πεζόδρομο όπου μπορούμε να γευματίσουμε ατομικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διαν/ση 

 

3η μέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ–ΝΥΔΡΙ–κρουαζ. ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ–ΙΘΑΚΗ–ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ή ΠΑΡΓΑ–κρουαζ. ΠΑΞΟΥΣ–ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ 

Πρωινό και αναχώρηση για την Λευκάδα. Άφιξη στο Νυδρί, απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας 

στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδούρι το νησί του Βαλαωρίτη (Πριγκιπόνησα) και εφόσον 

το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα επισκεφτούμε και το γραφικό Φισκάρδο της 

Κεφαλονιάς, και το πανέμορφο Κιόνι της Ιθάκης. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διαν/ση 

Ή πρωινό και αναχώρηση για τη Πάργα και την προαιρετική μας ημερήσια εκδρομή για Παξούς και Αντίπαξους. Θα δούμε τις 

περίφημες σπηλιές των Αντίπαξων και θα σταματήσουμε για μπάνιο και φαγητό εξ’ ιδίων στο γραφικό Γάιο την πρωτεύουσα του 

νησιωτικού συμπλέγματος. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα στην Πάργα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση 

 

4η μέρα ΠΡΕΒΕΖΑ–ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΚΑΒΑΛΑ  

Μετά το πρωινό αναχωρούμε με τις αποσκευές με ενδιάμεση στάση στο Γεφύρι της Άρτας για καφέ, θα έχουμε χρόνο στα Γιάννενα 

για περιήγηση και γεύμα. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
210 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο … Μονόκλινο +100 € 
  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο. 

3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο KANALI 3* (7,9β) Ημιδιατροφή. 

Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. 

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Φ.Π.Α  

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & τέλη διαν/σης. 
 

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 

 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
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