
 

Διάρκεια: 5 ημέρες  
Ανατωρήζεις: 15,29/07 & 13,21,25/08 
 

 

ΚΕΡΚΤΡΑ - ΠΑΡΓΑ 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα, Ηγοσμενίηζα, Κέρκσρα 

Αλαρώξεζε 07:30 π.κ από Aζήλα. Η δηαδξνκή καο κέζσ ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο Ρίνπ – 

Αληηξξίνπ, κε  ελδηάκεζεο  ζηάζεηο καο  νδεγεί  ζην  ιηκάλη  ηεο  Ηγνπκελίηζαο. Δπηβίβαζε 
ζην F/B θαη απόπινπο γηα ην όκνξθν λεζί ησλ Φαηάθσλ. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε 
ζην παξαζαιάζζην μελνδνρείν καο, δείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέρα: Κανόνι, Ατίλλειο, Πονηικονήζι 
Μεηά ην πξσηλό, ζα επηζθεθζνύκε ην Αρίιιεην, κία από ηηο γλσζηέο βαζηιηθέο επαύιεηο ηεο 
Δπξώπεο θαη ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν αμηνζέαην αξρηηεθηόλεκα ηεο Κέξθπξαο πνπ βξίζθεηαη 
ζηνλ νηθηζκό Γαζηνύξη, πεξίπνπ 10 ρικ. από ηελ πόιε. Χηίζηεθε ην 1890 κε εμ νινθιήξνπ 

δαπάλε ηεο απηνθξάηεηξαο Διηζάβεη ηεο Απζηξίαο, ε νπνία ιόγσ ηεο επαίζζεηεο πγείαο ηεο 
δήηεζε ηελ νηθνδόκεζή ηεο. Σελ έπαπιε ηελ αθηέξσζε ζηνλ Αρηιιέα, απ’ όπνπ θαη ην όλνκα 
ηεο, ηνλ πεξίβνιν ηεο νπνίαο πινύηηζε κε αγάικαηα από ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία. 
Αθνινπζεί  επίζθεςε  ζην Καλόλη, ζην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο Βιαρέξλαο θαη ην 
ΠΟΝΣΙΚΟΝΗΙ  ελώ  ιίγν  αξγόηεξα  ζα  θάλνπκε  ηελ  πξώηε γλσξηκία  καο  κε  ηελ πόιε, 
Αθνινπζεί γεύκα πξναηξεηηθά θαη μεθνύξαζε. Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν, μεθνύξαζε, 
ρξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  θνιύκπη, δείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέρα: Καζζιόπη, Ρόδα, Παλαιοκαζηρίηζα 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα Καζζηόπε, ην  κεγαιύηεξν  ρσξηό  ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ 

λεζηνύ, 38 ρικ  από  ηελ  πόιε, κε  1200  πεξίπνπ  θαηνίθνπο.  Ξερσξίδεη  γηα  ηηο  
κνλαδηθέο  παξαιίεο  ηνπ  θαη  ην πινύζην ηζηνξηθό παξειζόλ,  ζηάζε θαη ζπλερίδνπκε   
κέζσ  Αραξαβεο γηα ηε  Ρόδα  έλα παξαδνζηαθό  ςαξνρώξη, γλσζηό γηα ηελ ακκώδε 
παξαιία ηνπ, ηνπο δεζηνύο θαη θηιόμελνπο αλζξώπνπο, ηηο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο, ηα 
εζηηαηόξηα, παξακνλή,  θνιύκπη  θαη  γεύκα πξναηξεηηθά.  Σν απόγεπκα  ζα  βξεζνύκε ζηελ 
Παιαηνθαζηξίηζα, γηα λα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο ζην ππέξνρν ηνπίν πνπ πξνζθέξεη ν 

καγεπηηθόο θνιπίζθνο. Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν  καο,  ρξόλνο  ειεύζεξνο, δείπλν,  
δηαλπθηέξεπζε.   
 
4η ημέρα: πιανάδα, Ναό ηοσ Αγίοσ πσρίδωνα, Μπενιηζες 
Μεηά  ην  πξσηλό  ζα  νινθιεξώζνπκε  ηε  γλσξηκία  κε  ηελ  πόιε κε  επίζθεςε   ζηε  
πηαλάδα,  ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ λεζηνύ θαη ηόπν ζπλάληεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 
επηζθεπηώλ ηεο Κέξθπξαο. Καηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ην ζηπι ησλ Βαζηιηθώλ Κήπσλ ηεο 

Δπξώπεο. Δίλαη ε κεγαιύηεξε πιαηεία ησλ Βαιθαλίσλ θαη απ' ηηο κεγαιύηεξεο ηεο Δπξώπεο.  
Γίπια ζηελ πιαηεία βξίζθεηαη ν πεδόδξνκνο ηνπ Ληζηόλ κε θηίξηα ελεηηθήο θαη γαιιηθήο 
αξρηηεθηνληθήο,  ελώ  ζα  έρνπκε  ηε  δπλαηόηεηα  λα  επηζθεθζνύκε  θαη  ην Ναό ηνπ Αγίνπ 
ππξίδσλα, πνιηνύρνπ ηνπ λεζηνύ. ηε  ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε ζηε  γξαθηθή  παξαιία ηνπ  

μελνδνρείνπ  καο  ζηηο  Μπεληηζεο,  γηα ραιάξσζε  θαη  θνιύκπη. Χξόλνο  ειεύζεξνο,  
δείπλν,  δηαλπθηέξεπζε.   

 
5η ημέρα: Κέρκσρα, Ηγοσμενίηζα, Αθήνα 
Μεηά ην πξσηλό κε  ηελ  άθημε  καο ζην ιηκάλη  απνραηξεηάκε  ην  όκνξθν  λεζί  ησλ  
Φαηάθσλ,  κε  ηελ  επηβίβαζε  καο  ζην  F/B γηα Ηγνπκελίηζα.  Σν  ηαμίδη  καο  πξνο  Αζήλα 
ζπλερίδεηαη  κε ελδηάκεζεο  ζηάζεηο  ζηελ όκνξθε θσκόπνιε ηεο Πάξγαο,  ηελ  Ακθηινρία  
θαη  ηελ  πεξηνρή  ηνπ  Αηγίνπ,   άθημε  ην  βξάδπ. 
 

 



 
 

Σιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο: 
 

 
 
*ηελ αλαρώξεζε 13/08 ε δηακνλή γίλεηαη ζην μελνδνρείν CORFU  HELLINIS  3* θαη ε ηηκή 
πξνζαπμάλεηαη αλά άηνκν θαηά 20€ ζηελ θαηεγνξία δηθιίλνπ θαη ηξίθιηλνπ.  
 
Γηα θξαηήζεηο έσο 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζέζεσλ, κε 
πξνθαηαβνιή 50€/άηνκν παξέρεηαη έθπησζε 20€/άηνκν. 
 

 
Περιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο -  πεξηεγήζεηο  κε  θιηκαηηδόκελα  πνύικαλ 
 4  δηαλπθηεξεύζεηο, ζην μελνδνρείν POTAMAKI  3*, ζηηο  Μπεληηζεο 
 Σέζζεξα  πξσηλά  θαη  ηέζζεξα  δείπλα 
 Δηζηηήξηα  F/B Ηγνπκελίηζα – Κέξθπξα θαη  αληίζηξνθα 

 Αξρεγόο -  ζπλνδόο 
 Φ.Π.Α. 
 Φόξνο  δηακνλήο 
 
 
Δεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 
ημείωζη: 
πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 

 

Ανατ. Δίκλινο 
3ο άηομο παιδί 

έως 12 

Επιβάρσνζη 

Μονόκλινο 

15, 29/07 & 13*, 21, 25/08 248€ 218€ 80€ 


