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Ελάτε μαζί μας στη Λευκάδα γιατί προσφέρουμε  :

4 ΗΜΕΡΕΣ
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 Aυτό το αυθεντικό “Ιόνιο” νησί δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Συνδυάζει στοιχεία της ορεινής
ηπειρωτικής Ελλάδας με κάποιες από τις πιο θεαματικές παραλίες του Ιονίου, οι οποίες θα σας κάνουν να
αναρωτιέστε σε ποιο εξωτικό νησί προσγειωθήκατε! Η περίοδος του Πάσχα είναι από τις καλύτερες για
να επισκεφτείτε το νησί ιδιαίτερα φέτος που πέφτει λίγο πιο αργά και ο καιρός θα είναι πιο καλοκαιρινός.
Ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη εκδρομή για ένα Πάσχα διαφορετικό από τα άλλα..

H διαμονή μας γίνεται μόνο μέσα στην πόλη της Λευκάδας 
Tα ξενοδοχεία που προσφέρουμε είναι απολύτως ελεγμένα ως προς την ποιότητα της διαμονής και της διατροφής 
Oι τιμές των πακέτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές γιατί όλες οι κρατήσεις (ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ)
έχουν γίνει ως γκρουπ
Tο πρόγραμμα είναι ανανεωμένο και ειδικά προσεγμένο ώστε να κάνουμε τις κατάλληλες επισκέψεις τη σωστή
μέρα, για να αποφύγουμε προβλήματα όπως ο μεγάλος συνωστισμός, κίνηση, κλειστά μουσεία κλπ
Έχουμε επισκέψεις στα καλύτερα αξιοθέατα του νησιού και παράλληλα αρκετό ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας 
Φροντίζουμε με διακριτικότητα να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί κανόνες, ιδιαίτερα εντός του
λεωφορείου 
Διοργανώνουμε εκδρομές στη Λευκάδα από το 1988!
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Μετά το πρωινό μας θα έχουμε την περιήγησή μας στην πόλη. Θα συναντήσουμε μια εορταστική ατμόσφαιρα με την
Φιλαρμονική να βγαίνει από νωρίς παίζοντας εμβατήρια και δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το
κομμάτι», ένα πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το πέσιμο του θα κάνει μεγάλο κρότο για να σπάσει το πένθος της
Μεγάλης Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού. Θα επισκεφτούμε το
Λαογραφικό Μουσείο, την Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το όποιο είναι ατομική συλλογή και
περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής Λευκάδος. Αναχωρούμε για το Νυδρί από όπου με πλοιάριο και εφόσον ο
καιρός το επιτρέπει, θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την Μαδουρή με το
νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό του Ωνάση. 
 Αναχώρηση για την πανέμορφη Βασιλική, το τρίτο πιο τουριστικό θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει
σαν μαγνήτης του τουρίστες, καθώς οι ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και το πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα
γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει το προνόμιο να δροσίζεται από ρεύματα που την καθιστούν μία από τις
καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και καφέ και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στη συνέχεια δείπνο με
την πατροπαράδοτη Μαγειρίτσα.

Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Κυρά Φανερωμένη. Θα επισκεφθούμε την
δυτική πλευρά του νησιού, μια διαδρομή που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» της δυτικής
Λευκάδας, την προϊστορία των φοβερών κατακρημνίσεων, που σχημάτισαν τους απότομους βράχους, την
απύθμενη βαθυγάλανη απεραντοσύνη του Ιονίου αλλά και τις πιο όμορφες και ξακουστές σε όλο τον κόσμο
παραλίες του νησιού. Κατά την διαδρομή μας θα κάνουμε στάση στο χωριό του Άγιου Νικήτα, που έχει
χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. 
 Η θάλασσα που απλώνεται μπροστά του έχει κρυστάλλινη διαύγεια με θέα το πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό που
διαθέτει θάλασσα, φαγητό, διασκέδαση. Ύστερα από μια σύντομη παραμονή για καφέ και ξεκούραση συνεχίζουμε
την βόλτα μας μέχρι να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά χτισμένα και
θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από τη Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να
ανεβούμε μέχρι την παλιά εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό καμπαναριό και το προαύλιο
που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί από τους σεισμούς και έχει ξαναχτιστεί. Στο
τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία 1850. Θα επιστρέψουμε στην χώρα για το μεσημεριανό μας παραδοσιακό γεύμα και
στη συνέχεια ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για τις τελευταίες μας βόλτες στο νησί.

Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών,
Μετσόβου, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Λευκάδα. Μια πόλη η οποία
μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιονίου με τα υπόλοιπα νησιά, αλλά με ένα σημαντικό συγκριτικά
πλεονέκτημα, καθώς η πρόσβαση από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί δεν έχει να
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος
να περπατήσουμε στα δρομάκια της όμορφης πόλης και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Στη χώρα
(κάθε εκκλησία έχει τον επιτάφιό της, το ιερό Κουβούκλιο), κάθε ναός βγάζει τον επιτάφιό του στη συνοικία του και μόνο
αυτός της Μητρόπολης καταλήγει συνοδεία των επισήμων και της Φιλαρμονικής, αφού διασχίσει την αγορά, στην
κεντρική πλατεία. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στο ξενοδοχείο.
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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μετακινήσεις με καινούριο πολυτελές λεωφορείο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο
και ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
Διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
Καρτέλα θέσεων για το λεωφορείο για να κάθεστε σε διαφορετικά σημεία ανά διαδρομή και να μην σας
παίρνει κανείς τη θέση!
Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά
άτομο/ανά ημέρα: 2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ ΣΕ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΤΙΜΗ

ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ

MOΝΟΚΛ.
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14 Απριλίου

PYROFANI ΒΟUTIQUE 4 keys
Πόλη Λευκάδας Πρωϊνό

Standard  185 165 95 270

Superior  210 190 95 310

NIRIKOS 3* 
Πόλη Λευκάδας 

 

Hμιδιατροφή 
 

Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο δείπνο 
& Πασχαλινό γεύμα 

225 195 95 290

Lefkada
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στα Σύβοτα, ένα από τα
κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περιήγηση. Ο οικισμός των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό
κόλπο στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα νερά και πράσινο ως τη
θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο της επιστροφής
μας επισκεπτόμαστε το Μουσείο Βρέλλη, με τα κέρινα ομοιώματα και στη συνέχεια το σπήλαιο του Περάματος με
τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αναχώρηση για Μέτσοβο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα, και
παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φτάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 16 04.15 04.30
Βέροια Hotel Aiges 05.15 05.30

Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης 06.00 06.15
Ιωάννινα Praktiker Hellas 08.00 08.15


