Κέρκυρα “Η αρχόντισσα του Ιονίου”
1η ημέρα: Αθήνα – Κέρκυρα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Κέρκυρα μέσω Ρίου – Αντιρρίου –
Ηγουμενίτσας. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας & ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Προαιρετικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Κανόνι – Αχίλλειο – Παλαιοκαστρίτσα
Πρωινό και επίσκεψη στο Κανόνι για να θαυμάσουμε το διάσημο Ποντικονήσι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και
την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Ελεύθερος χρόνος για να φωτογραφίσουμε την εκπληκτική θέα και στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το θερινό ανάκτορο της βασίλισσας της Αυστρίας Σίσσυ, το Αχίλλειο. Ακολουθεί επίσκεψη
στην Παλαιοκαστρίτσα η οποία βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από το κέντρο του νησιού στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας.
Πρόκειται για το στολίδι τόσο της Κέρκυρας όσο και όλων των Ιόνιων νήσων. Χρόνος για φαγητό και μπάνιο και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Προαιρετικό δείπνο.
3η ημέρα: Περιήγηση πόλης & απογευματινή βόλτα στον Πέλεκα για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα
Πρωινό σε μπουφέ και επίσκεψη στην πόλη για να περιηγηθούμε στα γραφικά καντούνια και να γνωρίσουμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Πέλεκα στην δυτική Κέρκυρα. Η παραδοσιακή του
μορφή, το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα και η συνολική θέα του νησιού, χάρη στο μεγάλο υψόμετρό του χωριού, είναι
κάποια από τα χαρακτηριστικά που το κάνουν τόσο δημοφιλή. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα εκστασιασμένοι,
απολαμβάνουν την ένωση ουρανού και θάλασσας, παρακολουθώντας τις χρυσές ηλιαχτίδες σιγά – σιγά να βυθίζονται
στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση & προαιρετικό δείπνο.
4η ημέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στους Παξούς & Αντίπαξους
Πρωινό σε μπουφέ και νωρίς αναχώρηση για μια πανέμορφη, προαιρετική κρουαζιέρα στους Παξούς και Αντίπαξους.
Κατά την εκδρομή μας θα γνωρίσουμε τα δύο πανέμορφα νησιά με την σπάνια και άγρια ομορφιά με τους
επιβλητικούς βράχους και τις σπηλιές, θα γευτούμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ και θα απολαύσουμε το μπάνιο μας στα
καταγάλανα νερά τους. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και προαιρετικό δείπνο.
5η ημέρα: Κέρκυρα – Αθήνα
Μετά το πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ,
φαγητό και ξεκούραση. Νωρίς το βράδυ άφιξη στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται:
 Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο Dassia Holiday Club 3* με πρωινό σε μπουφέ
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Κέρκυρα
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
 Αρχηγός εκδρομής
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Ημιδιατροφή σε μπουφέ αξίας 40€ το άτομο στο σύνολο της εκδρομής
 Η προαιρετική κρουαζιέρα στους Παξούς & Αντίπαξους αξίας 25€ το άτομο
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Ο φόρος διαμονής
 Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
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Δωμάτιο
Δίκλινο
ο
3 άτομο ενήλικας
3ο άτομο παιδί έως 12
4ο άτομο παιδί έως 12
Μονόκλινο

Τιμή κατ’ άτομο
22/07
225 €
175 €
125 €
175 €
305 €

26/08
245 €
175 €
125 €
175 €
315 €

02/09
220 €
175 €
125 €
175 €
285 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 15/07 και για
περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.
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