
Το νησί της ποίησης και του τραγουδιού.. Η 
επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό νησί του Ιονίου, 
γνωστό ως το «Φιόρο του Λεβάντε», μας δίνει την 
ευκαιρία να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο οι 
θεοί Άρτεμη και Απόλλωνας επέλεξαν τη Ζάκυνθο 
για τις δικές τους διακοπές. Για τα ειδυλλιακά τοπία 
μέσα στο πράσινο, τις υπέροχες αμμουδιές, τα 
καταγάλανα νερά, τις παραθαλάσσιες σπηλιές, τα 
μαγικά ηλιοβασιλέματα και το ήπιο κλίμα της. Έτσι 
και εσείς θα απολαύσετε σήμερα τη Ζάκυνθο για 
τους ίδιους λόγους αλλά και για τις καντάδες της, για 
το φιλόξενο περιβάλλον και για τον πολιτισμό της. Το 
Πάσχα στη Ζάκυνθο είναι κάτι μοναδικό. Έχει 
ξεχωριστό τυπικό στις θρησκευτικές τελετές και δικά 
της πανάρχαια έθιμα, που οι κάτοικοί της τα 
σέβονται και τα τηρούν με μοναδική φροντίδα και 
ευλάβεια. Το Μεγαλοβδόμαδο στην Ζάκυνθο 
αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το 
πρωί οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεμιέται 
το «βαγί» σε όλα τα καμπαναριά της πόλης και των 
χωριών. Αυτή η επίσκεψη θα μείνει για πάντα 
χαραγμένη στη μνήμη σας και θα έχει άρωμα 
γιασεμιού

ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ
ΜΠΟΧΑΛΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
ΝΑΥΑΓΙΟ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ & ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Κυλλήνη με απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Επιβίβαση στο πλοίο για 
Ζάκυνθο, άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
της Μεγάλης Παρασκευής στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερο. Σε όλους τους 
Ιερούς Ναούς η Ακολουθία του Επιτάφιου γίνεται κανονικά. Στην πόλη 
όμως στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων αυτό 
δεν γίνεται! Η Ακολουθία αυτή, σύμφωνα με το παμπάλαιο τοπικό 
έθιμο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αλλά τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 
02.00 το πρωί. Στις 04.00 περίπου το πρωί γίνεται η έξοδος του 
χρυσωμένου και ξυλόγλυπτου Επιταφίου, ενώ χιλιάδες κόσμου 
παρακολουθούν τις μοναδικές αυτές στιγμές. Είναι η εμπειρία που 
πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε! Ο ωραιότατος ύμνος “Τον 
κύριο υμνείτε...”, τονισμένος στην Ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική  
που ψάλλεται από όλους, η ξακουστή “Gloria”, το ¨κομμάτι” (Πρώτη 
Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών από τις νοικοκυρές 
όλων των σπιτιών που διαδραματίζονται κατά την Πρώτη Ανάσταση, 
θα σας εντυπωσιάσουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο έθιμο που θα δούμε τα 
ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου είναι οι “Μάντζιες”, η αλλαγή ή 
“κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων που στο τέλος 
συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Το ξενοδοχείο “μας 
περιμένει” για πρωινό και λίγη ξεκούραση γιατί έπεται μια πραγματικά 
υπέροχη ημέρα!

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ 
ΝΑΥΑΓΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ, ΛΑΓΑΝΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με 
επίσκεψη παλιών Ελληνικών κτισμάτων όπως το Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο και το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο που ιδρύθηκε το 
1872. Ακολούθως θα γνωρίσουμε τα μνημεία της δεύτερης κατά σειρά 
πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκινώντας από το 
Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία 
στην Τουρκία, χτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό 
αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. H ανέγερσή του στάθηκε για 
τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι χριστιανοί αρχιτέκτονες 
θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος μεγαλύτερος από 
εκείνον της Αγίας Σοφίας ενώ οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ 
μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί 
προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο. Θα δούμε επίσης το Eski 
Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα 
ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που 
λειτουργούσε ως χάνι. Τέλος θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό – 
Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την 
Ελληνική, Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο. Ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4
ΗΜΕΡΕΣ

Ζάκυνθος
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

14/04 Varres 3*
Μπόχαλη / Πόλη

4 Ηµέρες

∆ιατροφή

255€Πρωϊνό 199€ 375€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

Το Μεγαλοβδόµαδο στην Ζάκυνθο αρχίζει το 
Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το πρωί οι 

καµπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεµιέται το 
«βαγί» σε όλα τα καµπαναριά της πόλης και των 

χωριών. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
φωτογραφηθείτε σε αυτό το απίθανο σκηνικό.

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

3η Ημέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΙΟΥ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Σήμερα η μέρα μας, έπειτα από ένα καλό πρωινό, ξεκινά με επίσκεψη στον ξακουστό λόφο του Στράνη πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, 
εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Στη συνέχεια θα πάμε σε μια 
από τις παλαιότερες γειτονιές της Ζακύνθου την αριστοκρατική Μπόχαλη. Μια περιοχή κατάφυτη από ελαιόδεντρα και πεύκα, η οποία 
βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της πόλης. Η θέα είναι μαγευτική καθώς μπορούμε να θαυμάσουμε από ψηλά όχι μόνο την πόλη αλλά 
και το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, το λιμάνι, το Αργάσι και τον κόλπο του Λαγανά. Θα κάνουμε ακόμη και μια επίσκεψη στο 
βενετσιάνικο κάστρο το οποίο έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς στο εσωτερικό του στα χρόνια της Ενετοκρατίας υπήρχε η 
πρωτεύουσα του νησιού. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε τη διαδρομή μας (όσο μας επιτρέπει ο δρόμος να προσεγγίσουμε) με τον 
Φάρο Κεριού. Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο η οποία είναι ορατή από απόσταση 20 χιλιομέτρων! Επάξια κρατάει μια 
θέση στο βιβλίο Guinness και έχει ακόμα και δική της ιστοσελίδα! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο γιατί μας περιμένει ένα παραδοσιακό 
Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Λίγη ξεκούραση θα χρειαστεί γιατί το συγκεκριμένο απόγευμα στην πόλη είναι μοναδικό, κοσμοπολίτικο 
με πλήθος κόσμου. Ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε να αφεθείτε στην ρομαντική ατμόσφαιρα και την νυχτερινή ζωή της γραφικής 
πόλης.

4η Ημέρα: ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το πλοίο που θα μας μεταφέρει πίσω 
στην Κυλλήνη. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας αργά το απόγευμα 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
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