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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
23-26 IOYNIOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα. Καβάλα - Κέρκυρα. Συγκέντρωση στον Δημοτικό Κήπο στις 08.00 και αναχώρηση. Δια μέσου
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στο αξέχαστο νησί
των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
2η μέρα. Κέρκυρα – Κανόνι – Αχίλλειο - Παλαιοκαστρίτσα.. Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην
πόλη της Κέρκυρας. Επίσκεψη στον Πολιούχο της πόλης, Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, την μεγαλύτερη
πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, το Φρούριο, περιήγηση στα Καντούνια. Αναχώρηση για το Κανόνι,
ωραία τοποθεσία κοντά στην πόλη με μαγευτική θέα στα δύο γραφικά νησάκια, τη Μονή των Βλαχερνών,
που μια στενή λωρίδα γης το συνδέει με τη στεριά και το Ποντικονήσι. Αναχώρηση για το Γαστούρι.
Επίσκεψη στο Αχίλλειο, το μεγαλόπρεπο ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισσάβετ,
αφιερωμένο στον αγαπημένο της ήρωα Αχιλλέα. Συνεχίζουμε για γνωρίσουμε το ωραιότερο κομμάτι της
Κέρκυρας την πασίγνωστη Παλαιοκαστρίτσα. Επίσκεψη στην Μονή της Παναγίας χτισμένη τον 18ο αιώνα
με τις περίφημες Αγιογραφίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη της
Κέρκυρας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα. Κέρκυρα – Παξοί – Αντίπαξοι. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε μια μονοήμερη
προαιρετική εκδρομή στους πανέμορφους Παξούς και Αντίπαξους, που βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση από την νότια ακτή του νησιού. Πλέοντας νότια βλέπουμε το χωριό του Κάβου και τον
Ασπρόκαβο, που αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Κέρκυρας, και σύντομα θα αντικρύσουμε τους
καταπράσινους Παξούς. Σύμφωνα με την μυθολογία οι Παξοί σχηματίστηκαν όταν ο Ποσειδώνας χτύπησε
με την τρίαινα του το νησί της Κέρκυρας κόβοντας έτσι ένα κομμάτι του για να στεγάσει τον έρωτά του με
την Αμφιτρίτη. Οι πανέμορφοι Παξοί θα μας εντυπωσιάσουν σίγουρα με την πρώτη ματιά. Θα έχουμε την
ευκαιρία να περάσουμε κάποιες ώρες στον Γάιο, την μαγευτική πρωτεύουσα του νησιού, περπατώντας στα
στενάκια του με τα παραδοσιακά σπιτάκια, τις γραφικές εκκλησίες και τις παραλιακές ταβέρνες.
Μετά από αυτή την σύντομη ανάπαυλα, θα κατευθυνθούμε προς τους Αντίπαξους, όπου θα φτάσουμε σε
λίγα μόλις λεπτά. Εκεί θα μπορέσουμε να απολαύσουμε με την ησυχία μας τα σμαραγδένια νερά, τα οποία
πολλοί παρομοιάζουν με αυτά της Καραϊβικής. Το απόγευμα επιστροφή στην Κέρκυρα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα. Κέρκυρα – Καβάλα. Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Επιβίβαση στο
πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Στην διαδρομή μας θα επισκεφτούμε το Μέτσοβο. Ελεύθερος χρόνος, γεύμα.
Επιστροφή το απόγευμα στην Καβάλα.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 175 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : 245 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Τις μεταφορές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο του γραφείου μας.
 Τα εισιτήρια του φέρρυ-μπόουτ Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα.
 Τις διανυκτερεύσεις (3) σε ξενοδοχείο 3*.
 Πρωινό.
 Τις περιηγήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Φόρους ξενοδοχείων, την κρουαζιέρα στους Παξούς - Αντίπαξους. Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών
χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά, προαιρετικές εκδηλώσεις και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

