
 Ζάκυνθος 5 μέρες Από 3/07 και Κάθε Κυριακή . Οδικώς / Ακτοπλοϊκώς

1η ΜΕΡΑ Θεσσαλονίκη – Ζάκυνθος

Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας . Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό
άφιξη στο λιμάνι της Κυλλήνης. Εν πλω και το απόγευμα φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ Ζάκυνθος – Περιήγηση πόλης – Λαγανά – Μπόχαλη - Μπάνιο

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την περιήγηση της πόλης και για προσκύνημα στην
εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την παραλία του Λαγανα για να
απολαύσουμε καφέ ή γεύμα και το μπάνιο μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ
βόλτα στη Μπόχαλη.

3η ΜΕΡΑ : Ζάκυνθος –Λίμνη Κεριού - Μπάνιο

Μετά το πρωινό μας , αναχώρηση για την λίμνη Κεριού που απέναντι της βρίσκεται το
Μαραθονήσι που αποτελεί μέρους του Θαλάσσιου Πάρκου της περιοχής ( χελώνες carreta –
carreta) το όποιο μπορούμε να επισκεφτούμε προαιρετικά. Χρόνος για μπάνιο και γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ βόλτα στην πόλη της Ζακύνθου.

4η ΜΕΡΑ : Αγία Μαύρα – Αναφωνήτρια – Άγιο Νικόλαο – Ναυάγιο ή Γαλάζιες Σπηλιές - Μπάνιο

Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Μαχαιράδος, όπου θα δούμε τον Ναό της Αγίας Μαύρας .
Συνεχίζουμε για το χωριό, Αναφωνήτρια. Το χωριό πήρε το όνομα του από την Μόνη όπου είχε
μονάσει ο Άγιος Διονύσιος. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Άγιο Νικόλαο όπου θα
κάνουμε προαιρετική βαρκάδα για τις γαλάζιες σπηλιές ή το Ναυάγιο χρόνος για μπάνιο και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο Αργάσι.

5η Μέρα: Ζάκυνθος – Κυλλήνη – Θεσσαλονίκη

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος Αναχώρηση για Κυλλήνη, Πάτρα . Επίσκεψη στην Πάτρα στο ναό
του Αγίου Ανδρέα τον δρόμο της επιστροφής Ρίο, Ιτέα, Λαμία, Τέμπη . Με ενδιάμεσες στάση για
καφέ ‘Άφιξη στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Ζάκυνθος
5μέρες Αναχώρηση: Από 3/07 και Κάθε Κυριακή - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή
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Πρωινό 325€ 379€
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Maistrali
Τραγάκι ημιδιατροφή 369€ 425€
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260€



Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. Εισιτήρια πλοίων - Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη. Πρωινό ή
ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας 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. ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται: Τέλη διαμονής: 3*1,5€, 4*: 3€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.


