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ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

 

1ε εκέξα: Αζήλα, Ηγνπκελίηζα, Κέξθπξα 

πγθέληξσζε λσξίο ην πξσί, επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα Κέξθπξα κέζσ 
Ρίνπ – Αληηξξίνπ – Ηγνπκελίηζαο. Άθημε ζην μελνδνρείν καο & ειεύζεξνο ρξόλνο γηα 
μεθνύξαζε θαη ρξήζε ηνπ all inclusive. Γείπλν ζην μελνδνρείν. 
 

2ε εκέξα: Καλόλη, Αρίιιεην, Παιαηνθαζηξίηζα 
Πξσηλό θαη επίζθεςε ζην Καλόλη γηα λα ζαπκάζνπκε ην δηάζεκν Πνληηθνλήζη πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβώο απέλαληη θαη ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ησλ Βιαρεξλώλ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα λα 
θσηνγξαθίζνπκε ηελ εθπιεθηηθή ζέα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην ζεξηλό 
αλάθηνξν ηεο βαζίιηζζαο ηεο Απζηξίαο ίζζπ, ην Αρίιιεην. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο 

γηα ην κεζεκεξηαλό καο γεύκα θαη μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε 
επίζθεςε ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα ε νπνία βξίζθεηαη ιίγν πην βόξεηα από ην θέληξν ηνπ 
λεζηνύ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Κέξθπξαο. Πξόθεηηαη γηα ην ζηνιίδη ηόζν ηεο Κέξθπξαο όζν 
θαη όισλ ησλ Ιόλησλ λήζσλ. Χξόλνο γηα θαθέ θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα ην 

δείπλν θαη ρξήζε ηνπ all inclusive. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο & Αληίπαμνπο 
Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη λσξίο αλαρώξεζε γηα κηα παλέκνξθε, πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνπο 
Παμνύο θαη Αληίπαμνπο. Καηά ηελ εθδξνκή καο ζα γλσξίζνπκε ηα δύν παλέκνξθα λεζηά κε 
ηελ ζπάληα θαη άγξηα νκνξθηά κε ηνπο επηβιεηηθνύο βξάρνπο θαη ηηο ζπειηέο, ζα γεπηνύκε 

ηηο ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ θαη ζα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο ζηα θαηαγάιαλα λεξά ηνπο. Αξγά 
ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε θαη ρξήζε ηνπ all inclusive. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Πεξηήγεζε πόιεο & απνγεπκαηηλή βόιηα ζηνλ Πέιεθα γηα ην ππέξνρν 
ειηνβαζίιεκα 

Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη επίζθεςε ζηελ πόιε γηα λα πεξηεγεζνύκε ζηα γξαθηθά θαληνύληα θαη 
λα γλσξίζνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηε δηάζεζή καο γηα βόιηα 

θαη θαθέ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα ην κεζεκεξηαλό καο γεύκα θαη 
μεθνύξαζε. Σν απόγεπκα ζα επηζθεθηνύκε ηνλ Πέιεθα ζηελ δπηηθή Κέξθπξα. Η 

παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή, ην παλέκνξθν ειηνβαζίιεκα θαη ε ζπλνιηθή ζέα ηνπ λεζηνύ, ράξε 
ζην κεγάιν πςόκεηξό ηνπ ρσξηνύ, είλαη θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ ηόζν 
δεκνθηιέο. Χηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε κέξα εθζηαζηαζκέλνη, απνιακβάλνπλ ηελ έλσζε 

νπξαλνύ θαη ζάιαζζαο, παξαθνινπζώληαο ηηο ρξπζέο ειηαρηίδεο ζηγά – ζηγά λα βπζίδνληαη 
ζην απέξαλην γαιάδην ηνπ Ινλίνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη ρξήζε ηνπ 
all inclusive. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέξα: Κέξθπξα, Αζήλα 
Μεηά ην πξσηλό, επηβηβαδόκαζηε ζην πνύικαλ θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ Αζήλα κε ελδηάκεζεο 
ζηάζεηο γηα θαθέ, θαγεηό θαη μεθνύξαζε. Νσξίο ην βξάδπ άθημε ζηελ Αζήλα. 

 
 



 
 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 

 

 

 
Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έωο 16/05 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό 
δωκαηίωλ. Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 15%. 
 
 

 
 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 3 ή 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Sunshine Corfu 4* 
 Πινύζην πξόγξακκα all inclusive θαζεκεξηλά 
 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα από θαη πξνο Κέξθπξα 

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

 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο έσο 75 εηώλ 

 Φ.Π.Α. 
 

 

Δελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 Η πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο & Αληίπαμνπο αμίαο 25€ ην άηνκν 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

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

εκείωζε: 
Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηεηξαήκεξε κε αλαρώξεζε ζηηο 10/06 αθνινπζώληαο ην 
παξαθάησ πξόγξακκα. 

 1ε εκέξα: Αζήλα, Ηγνπκελίηζα, Κέξθπξα 
 2ε εκέξα: Πεξηήγεζε πόιεο, Αρίιιεην, Παιαηνθαζηξίηζα 
 3ε εκέξα: Πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο & Αληίπαμνπο 

 4ε εκέξα: Κέξθπξα, Αζήλα 
 
 
πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 
 

Αλαρ. 
Δίθιηλν ζέα 

θήπνο 

3ν άηνκν 

ελήιηθαο 

3ν άηνκν 

παηδί έωο 

12 

4ν άηνκν 

παηδί έωο 

12 

Μνλόθιηλν 

ζέα θήπνο 

4εκ. 

10 – 13/06 
225€ 195€ 105€ 155€ 295€ 

5εκ. 

09 – 13/06 
279€ 239€ 120€ 185€ 369€ 


