Ζάκυνθος
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

5 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:

ΟΔΙΚΩΣ

Πρόγραμμα Εκδρομής

Ζάκυνθος
Οδικώς/
Ακτοπλοϊκώς

5 ημέρες

1η Μέρα | Αναχώρηση - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Αναχώρηση για τη Ζάκυνθο το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις
φτάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ζάκυνθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .
2η Μέρα | Ζάκυνθος - Περιήγηση πόλης και ορεινή Ζάκυνθος.
Πρωινό και περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στα σημαντικότερα
αξιοθέατα όπως η πλατεία Σολωμού, Μουσείο Σολωμού, Κάλβου και
επιφανών Ζακυνθινών και στο βυζαντινό μουσείο. Αναχώρηση για
την ορεινή Ζάκυνθο, με ενδιάμεσες στάσεις, στην Αγία Μαρίνα
(επίσκεψη στο μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας και στην ομώνυμη
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας), στο Μαχαιράδο (εκκλησία Αγίας
Μαύρας και Τιμόθεου) και περνώντας από Κοιλιωμένο, Άγιο Λέων
και Μαριές, φθάνουμε στην Αναφωνήτρια, στο ομώνυμο μοναστήρι
που διετέλεσε ηγούμενος ο Άγιος Διονύσιος. Εάν επιτρέπει ο καιρός,
επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές (προαιρετικά). Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο, αφού πρώτα επισκεφθούμε ένα
παραδοσιακό εργαστήριο παστελιών.
3η Μέρα | Ζάκυνθος Μητρόπολη Ζακύνθου- Μοναστήρι
Στροφάδων.
Πρωινό και μεταφορά στο κτιριακό συγκρότημα του Αγίου Διονυσίου
που αποτελείται από τον ναό του Πολιούχου. Επίσκεψη στον
Μητροπολίτη συνεχίζουμε για το καμπαναριό και το μοναστήρι
Στροφάδων, όπου όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα για
προσκύνημα στο ιερό σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια
μετάβαση στη Μπόχαλη, λόφο Στράνη και ναυτικό μουσείο
Επτανήσου (εφόσον είναι ανοικτό). Το απόγευμα ελεύθερο και το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακές ζακυνθινές
καντάδες.
4η Μέρα | Ζάκυνθος Λαγανάς – Λιανή Κεριού – Βασιλικός.

Πρωινό και αναχώρηση για τον Λαγανά, η μεγαλύτερη παραλία της
Μεσογείου με μήκος 9χλμ. Θα δούμε την Λίμνη κεριού και στην
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νότιο μέρος του νησιού, έχοντας
διασχίσει μία πανέμορφη διαδρομή από δέντρα, όπου θα δούμε την
περιοχή του Βασιλικού. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην
πόλη.
5η Μέρα | Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα - Επιστροφή.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κυλλήνη. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Πάτρα και προσκύνημα στον ναό του Αγίου Ανδρέα.
Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 15€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

 ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 1 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση

Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Ζάκυνθος 5 ΗΜ



 Maistrali 3* - πρωϊνό

09 Ιουν 2022

Τιμή: 269,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 105,00 €
2° Παιδί: 225,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 139,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Ζάκυνθος 5 ΗΜ
 Maistrali 3* - ημιδιατροφή
Τιμή: 295,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 105,00 €
2° Παιδί: 269,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 159,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

Παροχές

Περιλαμβάνονται
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρονται
στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Εισιτήρια πλοίων Κυλλήνη - Ζάκυνθο - Κυλλήνη.
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ ή ημιδιατροφή στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .

Δεν περιλαμβάνονται

Τέλη διαμονής: 3*: 1,5€ ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
Ειδική ασφάλεια για τον Covid - 19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.

