
 

 

Γηάξθεηα: 3,4 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 10,11/06/2022 
 

 

Ζάθπλζνο 
…ζην θηόξν ηνπ Λεβάληε!  

 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

 

1ε εκέξα: Αζήλα, Κπιιήλε, Ζάθπλζνο 
Νσξίο ην πξσί αλαρώξεζε γηα Θπιιήλε κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ ηεο Πάηξαο κε 
ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε. Δπηβίβαζε ζην Ferry Boat θαη κεηά από κηάκηζε ώξα 

άθημε ζην ιηκάλη ηεο Εαθύλζνπ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό θαη κηα πξώηε γλσξηκία κε 
ηελ πόιε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Σν 
βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Μπόραιε, Πεξηήγεζε πόιεο, Βαζηιηθόο 

Μεηά ην πξόγεπκα ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ Μπόραιε, θάησ από ην Δλεηηθό θάζηξν, ζηα κηθξά 
θαη ήζπρα δξνκάθηα κε ηα παιηά ζπίηηα. Δπίζεο ζα επηζθεθζνύκε ηνλ ιόθν ηνπ ηξάλε όπνπ 
ν Γηνλύζηνο νισκόο εκπλεύζηεθε ηνλ Δζληθό Ύκλν. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην 
θέληξν ηεο πόιεο γηα λα επηζθεθηνύκε ην κνπζείν ηνπ Αγ. Γηνλπζίνπ αιιά θαη λα 

πεξπαηήζνπκε ζηε ηξάηα Μαξίλα, ζηελ πεξίθεκε Ρνύγα θαη ζην εκπνξηθό θέληξν κε ηηο 
γξαθηθέο θακάξεο θαη ηελ πιαθόζηξσηε θεληξηθή πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. Χξόλνο γηα 
θαθέ θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα ην κεζεκεξηαλό καο γεύκα θαη μεθνύξαζε. Σν 

απόγεπκα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε βόιηα γηα θαθέ θαη γιπθό ζηνλ Βαζηιηθό θαη ηελ παξαιία 
Πόξην Ρόκα όπνπ ζα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, δείπλν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Γύξνο λεζηνύ (Καηαζηάξη, Ναπάγην, Ι.Μ. Παλαγίαο Αλαθωλήηξηαο, 
Βνιίκεο, Παξαιία Αγ. Νηθνιάνπ, Γαιάδηεο Σπειηέο) 

Μπνπθέο πξσηλό θαη ζήκεξα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθδξνκή κε ηνλ γύξν ηνπ λεζηνύ. 
Πξώηνο καο ζηαζκόο ην Θαηαζηάξη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ύςσκα δίλνληάο καο ηελ επθαηξία 
λα ζαπκάζνπκε παλνξακηθά ηε ζέα πξνο ηηο Αιπθέο θαη ην Ηόλην πέιαγνο. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε επίζθεςε ζην κνπζείν ηεο Παλαγίαο Σεο Αλαθσλήηξηαο, εθεί όπνπ 
κόλαζε ν Άγηνο Γηνλύζηνο. Έπεηηα θνληά ζηε κνλή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζα ζαπκάζνπκε ην 

παζίγλσζην «λαπάγην» θαη ηελ νκώλπκε παξαιία. πλερίδνπκε γηα έλα από ηα πην 
ελδηαθέξνληα ρσξηά ηεο Εαθύλζνπ ηηο Βνιίκεο. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαθέ θαη πεξίπαην 

ζηελ αγνξά ηνπ ρσξηνύ, ζηελ νπνία ζα βξνύκε ηνπηθά πξντόληα όπσο ρεηξνπνίεηα ραιηά θαη 
δαληέιεο, ηπξί, κέιη θαη θξαζί. Σέινο ζα επηζθεθηνύκε ηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε 
ειεύζεξν ρξόλν γηα θαγεηό, κπάλην αιιά θαη γηα όπνηνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θξνπαδηέξα ζηηο γαιάδηεο ζπειηέο. Αξγά ην απόγεπκα ζα επηζηξέςνπκε ζην 
μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: Πόιε Ζαθύλζνπ, Κπιιήλε, Αζήλα  
Μεηά ην πξόγεπκα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην θέληξν ηεο πόιεο έρνληαο ρξόλν γηα κηα 
ηειεπηαία βόιηα αιιά θαη γηα ςώληα. Δπηβίβαζε ζην θαξάβη γηα Θπιιήλε θαη άθημε λσξίο ην 
βξάδπ ζηελ Αζήλα. 

 
 

 

 



 
Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έωο 31/05 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό 
δωκαηίωλ. Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 8%. 
 

 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 2 ή 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην πνιπηειέο Selyria Resort 5* ζην Σζηιηβί 
 All Inclusive πξόγξακκα γηα όιεο ηηο εκέξεο 
 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα από θαη πξνο Εάθπλζν 

 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο 
εθδξνκήο 

 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο γηα άηνκα έσο θαη 75 εηώλ 

 Φ.Π.Α. 
 
Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 

 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ζ πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηηο γαιάδηεο ζπειηέο 

 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 4€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 

εκεηώζεηο: 
 Ζ εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηξηήκεξε κε αλαρώξεζε ζηηο 11/06 αθνινπζώληαο 

ην παξαθάησ πξόγξακκα. 

 1ε εκέξα: Αζήλα, Θπιιήλε, Εάθπλζνο 

 2ε εκέξα: Γύξνο λεζηνύ (βιέπε ζην παξαπάλσ αλαιπηηθό πξόγξακκα) 
 3ε εκέξα: Μπόραιε, Πόιε Εαθύλζνπ, Θπιιήλε, Αζήλα 

 
 
πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
πκκεηνρήο. 

 

Τύπος Δωματίοσ  3 ημέρες 4 ημέρες 
Γίθιηλν ζέα πηζίλα 175€ 225€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 12 90€ 115€ 

3ν άηνκν παηδί 13 - 16 145€ 195€ 

Μνλόθιηλν ζέα πηζίλα 235€ 309€ 

Γίθιηλν ζέα ζάιαζζα 185€ 229€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 12 90€ 115€ 

3ν άηνκν παηδί 13 - 16 145€ 195€ 

Μνλόθιηλν ζέα ζάιαζζα 245€ 319€ 

Μεδνλέηα ζέα πηζίλα 190€ 239€ 

3ν άηνκν ελήιηθαο 145€ 195€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 12 130€ 175€ 

4ν άηνκν παηδί έσο 12 90€ 115€ 


