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Χριστουγεννιάτικη & στολισμένη ΠΡΕΒΕΖΑ
Λευκάδα, Πάργα, Νεκρομαντείο, Αχέροντας, Άρτα, Νικόπολη
4 ημέρες
23-26 Δεκεμβρίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μέρα 1η Κυριακή 23/12/18: Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο στις 07:30 το πρωί. Με ανάλογες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση από την Εγνατία οδό, άφιξη στα όμορφα Γιάννενα, όπου θα έχουμε
χρόνο για καφέ και να γνωρίσουμε την όμορφη πόλη. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και στάση στην
Ηγουμενίτσα για φαγητό ατομικά. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πρέβεζα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας,
τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μέρα 2η Δευτέρα 24/12/18:
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μεσοπόταμο. Επίσκεψη στο Νεκρομαντείο της αρχαίας Εφύρας. Συνεχίζουμε για
τη γραφική, νησιωτική Πάργα χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. θα ανηφορίσουμε να
θαυμάσουμε τη θέα από το Βενετσάνικο κάστρο και να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Άφιξη
στην Αμμουδιά, ένα όμορφο παραλιακό χωριό στις εκβολές του Αχέροντα. Γεύμα εξ’ ιδίων και σας προτείνουμε
προαιρετική βόλτα με το καραβάκι στο κανάλι του Αχέροντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο. Διακυκτέρευση.

Μέρα 3η Τρίτη 25/12/18 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ:
Πρωινό στο ξενοδοχείο & εκκλησιασμός στο Μητροπολιτικό ναό Αγίου Χαραλάμπους. Αναχώρηση για τη
Λευκάδα. Άφιξη στο Νυδρί και ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσουμε την πόλη της Λευκάδας.
Προσκύνημα στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Μέρα 4η Τετάρτη 26/12/18: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μεταφορά των αποσκευών στο πούλμαν και
αναχώρηση για επιστροφή. Ενδιάμεση στάση στην πόλη της Άρτας, όπου θα δούμε το περίφημο γεφύρι
& με τα πόδια θα δούμε: την Παναγία Παρηγορίτισσα, τα αγάλματα του Βασιλιά Πύρρου & του
Μακρυγιάννη, την Βυζαντινή εκκλησία Αγίας Θεοδώρας, τα τείχη & το κάστρο της πόλης. Ελεύθερο
χρόνο για γεύμα ατομικά και ψώνια στον πεζόδρομο της Άρτας. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση άφιξη στην πόλη μας το βράδυ .
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 195€ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 250€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
* Μεταφορά με πούλμαν υπερυψωμένο. * Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MARGARONA ROYAL 4* στην
Πρέβεζα. * Τρία πρωινά. * Τρία δείπνα. *Συνοδό του γραφείου. *Ταξιδιωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής με την
Generally Life. Έξτρα Ατομική ασφάλιση Ατυχημάτων, ευθύνη του πελάτη να τη ζητήσει, με επιπλέον
επιβάρυνση 5€ το άτομο.(έως 75 ετών). *Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Έξτρα ποτά & φιλοδωρήματα. * Είσοδοι μουσείων & Δημοτικοί φόροι (4,5€). *Ότι δεν αναφέρεται ρητά
Ο Αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγράμματος χωρίς παραλήψεις

