
1η ημέρα: Αναχώρηση - Ηγουμενίτσα - 
Κερκυρα
 
Αναχώρηση στις 07.00 για την Ηγουμενίτσα από όπου θα 
πάρουμε το φέρρυ για την Κέρκυρα. Μετά  από 1,5 ώρα 
περίπου φτάνουμε στο “νησί των Φαιάκων” με εξαιρετική 
διάθεση γιατί πρόκειται να γνωρίσουμε μια «άλλη 
Κέρκυρα» λιγότερο γνωστή, περισσότερο αρχοντική και 
πανέμορφη.

Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο ARITI GRAND 4* στην 
περιοχή κανόνι πολύ κοντά στο κέντρο και δεν χάνουμε 
καθόλου χρόνο !! Η κερκυραϊκή ομορφιά μας περιμένει 
να την γνωρίσουμε και να μας εντυπωσιάσει. Μια βόλτα 
στην πόλη είναι σαν ένα ταξίδι στον χρόνο. Λαμπρά 
οικοδομήματα, μνημεία και ανάκτορα, σπίτια με ζηλευτές 
κεραμοσκεπές και σοφίτες, αλλά και πλατείες, όπως η 
Σπιανάδα, ή ο πεζόδρομος Λιστόν. Για την συνέχεια τι 
άλλο !! Γεύμα σε ταβέρνα στην παλιά πόλη και ήρθε η 
ώρα να δοκιμάσουμε την τοπική σπεσιαλιτέ «Μπουρδέτο» 
(ψάρι, σε σάλτσα κοκκινοπίπερου, συνοδεία πατάτας) 
ή το εξίσου γνωστό «Σοφρίτο» [μοσχάρι σε φέτες που 
τηγανίζεται αλευρωμένο σε λάδι]. Θα ξεκουραστούμε 
στο ξενοδοχείο για ανακτήσουμε δυνάμεις για να 
απολαύσουμε μια ωραία βραδινή βόλτα στην πόλη και τα 
μαγευτικά σοκάκια της.
2η ημέρα: Γύρος πόλεως - Μουσείο Ασιατικής 
Τέχνης - Ποντικονήσι - Κρουαζιέρα Παξοί - 
Αντίπαξοι - Γαλάζιες σπηλιές 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα 

ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια περιήγηση στο παλιό 
και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγιου 
Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, το μοναδικό στην 
Ευρώπη μουσείο ασιατικής τέχνης στα παλαιά ανάκτορα, 
το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το κτίριο της Ιονίου 
Ακαδημίας, το Mon Repos κ.α. Συνεχίζουμε την ημέρα 
μας  με το μαγευτικό Κανόνι, την αριστοκρατική αυτη 
συνοικία της πόλης από όπου μπορούμε να επισκεφθούμε 
το μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας 
των Βλαχερνών, ίσως την πιο φωτογραφισμένη περιοχή 
του νησιού  και σήμα κατατεθέν για την Κέρκυρα όπου 
θα απολαύσουμε την μοναδική θεά  που  απλώνεται  
μπροστά  μας. 

 Σε αυτό το σημείο μπορείτε να απολαύσετε την πόλη 
ή να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική θαλάσσια 
εκδρομή σε δύο από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. 
Μόλις 8 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα ανακαλύψτε 
την σπάνια ομορφιά των νησιών Παξοί-Αντίπαξοι και τις 
γαλάζιες σπηλιές.
3η ημέρα: Παλαιοκαστρίτσα, Λάκωνες, Bella 
Vista - εργαστήριο Κουμ Κουατ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε γιατί οι 
όμορφες γωνιές του νησιού είναι ανεξάντλητες και μας 
περιμένουν !!  Περνάμε από το κοσμοπολίτικο Κοντόκαλι 
και συνεχίζουμε για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα. Την 
πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της 
Αγγλικής προστασίας, με ενα συνδυασμό από απότομους 
βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές, ελαιώνες και  
κρυστάλλινα νερά. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της 
Παναγίας, χτισμένο τον 13ο αιώνα και την κορυφή του 
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Εκδρομή στην Κέρκυρα, Ιούνιος 22 - Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 
 Βενετσιάνικα καντούνια, πανέμορφη βλάστηση, ήρεμοι κολπισκοι και αμμώδεις ακτές, πρωτόγνωρες γεύσεις και 
τοπία που συγκινούν: το καλοκαίρι στην Κέρκυρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο..!

 Ο Ιούνιος είναι μια ιδανική περίοδος για να επισκεφτείτε το νησί γιατί συνδυάζει την όμορφη φύση της Άνοιξης με 
την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει να έχετε αυτό που επιθυμείτε, δηλαδή ένα ποιοτικό πακέτο 
εκδρομής στην καλύτερη τιμή ενώ παράλληλα φροντίσαμε για κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια. Εσείς απλά φτιάξτε 
βαλίτσα και ελάτε στο σημείο αναχώρησης..!

ελάτε μαζί μας στην Κέρκυρα γιατί..

• τo ξενοδοχείo ΑRITI GRAND 4* που προσφέρουμε βρίσκεται στην γραφική περιοχή Κανόνι πολύ κοντά στο κέντρο 
της πόλης 

• η τιμή τoυ πακέτου είναι ιδιαίτερα ελκυστική γιατί όλες οι κρατήσεις (ξενοδοχείο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ) έχουν 
γίνει ως γκρουπ

• το 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

• Η ακτοπλοϊκή μας μετάβαση γίνεται με τον ιδανικότερο τρόπο. Άφιξη στο κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας και 
επιστροφή από το λιμάνι της Λευκίμμης 

• 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 στο “νησί των Φαιάκων” από το 1988!

Κέρκυρα



λόφου, από όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και 
Κολίβρι. Οι αγιογραφίες, η  έκθεση Βυζαντινών εικόνων 
καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας μας 
προκαλούν μεγάλη εντύπωση. Εδώ θα έχουμε χρόνο για 
να απολαύσουμε την υπέροχη παραλία.

 Στη συνεχεια θα επισκεφθούμε ένα γραφικό χωριό μόλις 
4χλμ από την Παλαιοκαστρίτσα, σε υψόμετρο 182 μέτρα, 
ένα χωριό με πέτρινα σπίτια από τον 18ο και 19ο αιώνα, 
τους Λάκωνες. Το χωριό Λάκωνες και ο περιβάλλοντας 
χώρος είναι γνωστά σαν την Bella Vista, δηλαδή όμορφη 
θέα, όπως αυτή πραγματικά αποζημιώνει απλόχερα τους 
επισκέπτες. Υπάρχουν αρκετά μαγαζιά, που μπορούμε να 
πιούμε τον καφέ μας απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα. 

Στη συνεχεια επίσκεψη σε εργαστήριο παρασκευής 
προϊόντων Κουμ Κουάτ, σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας 
και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προτείνουμε ποτό στην Παλιά πόλη. Κάτω ακριβώς από 
το Νέο Φρούριο συγκεντρώνεται η εναλλακτική βραδινή 
διασκέδαση αλλα και αν ανεβείτε τα σκαλάκια της οδού 
Σχολεμβούργου θα δείτε διαδοχικά καλοφτιαγμένα 
μαγαζιά με επιλεγμένη μουσική να απλώνουν τα 
τραπεζάκια τους στα διαφορετικά επίπεδα.

4η ημέρα: Νότια Κέρκυρα - Μπενίτσες - 
Λευκίμμη - Ιωάννινα - Επιστροφή

Καλό πρωινό και αναχώρηση για το νότο του νησιού. Αφού 
περάσουμε από το Πέραμα και την φημισμένη Γέφυρα του 

Κάιζερ, φτάνουμε στις Μπενίτσες. Ένα από τα πιο γνωστά 
παραδοσιακά και παραθαλάσσια χωριά της Κέρκυρας, 
που ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί μια περίεργη έλξη 
στους επισκέπτες, ίσως λόγω της θέσης του ανάμεσα 
στα καταπράσινα βουνά και τη θάλασσα, αλλά και λόγω 
της έντονης προτίμησης που έδειχναν σε αυτό διάσημοι 
από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε για τα Μωραΐτικα και 
τη Μεσογγή για να καταλήξουμε σε ένα από τα πιο 
μεγάλα χωριά του νησιού με τους 5.000 κατοίκους, την 
Λευκίμμη, με  τη μικρή διώρυγα που διασχίζει το κέντρο 
της να είναι ιδανικό σημείο για μια ρομαντική βόλτα. 
Στα γραφικά καντούνια με τα νησιωτικής αρχιτεκτονικής 
σπίτια κυκλοφορούν ακόμα γιαγιάδες με την αγροτική 
φορεσιά. Από εδώ θα έχουμε επιβίβαση στο πλοίο της 
επιστροφής με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

 Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής από το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας θα σταματήσουμε στα υπέροχα Ιωάννινα 
όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό, καφέ και μια ωραία 
βόλτα στη λίμνη. Άλλωστε μέχρι τώρα θα έχουμε γίνει 
μια μεγάλη παρέα, θα έχουμε κάνει καινούργιους φίλους 
και θα έχουμε γεμίσει το μυαλό και το κινητό μας με 
υπέροχες αναμνήσεις. Στην πόλη μας θα φτάσουμε αργά 
το απόγευμα.

Αναχ. Ξενοδοχείο/Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.
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Ariti Grand Hotel 4*

Πόλη - Κανόνι 
Πρωινό 175 85 260

Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο θα 

πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι 
με σχολαστική τήρηση όλων των υγειονομικών όρων

• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναγράφονται στον 
τιμοκατάλογο 

• Πρωινό καθημερινά 
• Αρχηγό-συνοδό του γραφείο και τοπικό ξεναγό
• Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες 

συνθήκες

Δεν περιλαμβάνονται:
• είσοδοι σε αξιοθέατα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και δημοτικοί 

φόροι διαμονής


