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ΣΙ ΟΜΟΡΦΙΔ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ 
 
 

«Γηνθύξη Άξηαο»- Πξέβεδα- Παμνί-Αληίπαμνη- Πάξγα- ύβνηα- 
Λεπθάδα- Νπδξί- Βαζηιηθή 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

1ε κέξα: Αζήλα – Μελίδη – «Γηνθύξη ηεο Άξηαο» - Πξέβεδα   
Σπγθέληξσζε ην πξσί θαη αλαρώξεζε κε πξώην καο πξννξηζκό ην γξαθηθό ςαξνρώξη 
«Μελίδη», ην ζηνιίδη ηνπ Ακβξαθηθνύ, όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 
ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε. Χξόλνο ζηε δηάζεζή καο πξνθεηκέλνπ λα 

απνιαύζνπκε ην γεύκα καο ζε έλα από ηα εμαηξεηηθά εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο. Σηε κεηέπεηηα 
πνξεία καο ζα ζπλαληήζνπκε ην παζίγλσζην «Γηνθύξη ηεο Άξηαο», νξόζεκν ηεο πόιεο, 
έξγν ζαπκαζηό γηα ηελ επνρή ηνπ, ην νπνίν ελέπλεπζε ην νκώλπκν δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη 
κε ην δηθό ηνπ ζξύιν έθαλε αθόκε πην πινύζηα ηελ παξάδνζε ηνπ ηόπνπ. Αθνινύζσο ζα 
θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ Πξέβεδα. Πξόθεηηαη γηα κία πόιε γξαθηθή, κε αηκόζθαηξα λεζηνύ 
θαη ππέξνρεο παξαιίεο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

2ε κέξα: Παμνί- Αληίπαμνη  
Έρνληαο απνιαύζεη ην πξσηλό καο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε γξαθηθή Πάξγα. Με ηελ 
άθημή καο ζα επηβηβαζηνύκε ζε θαξάβη γηα κία ππέξνρε θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο θαη ηνπο 

Αληίπαμνπο. Απόπινπο θαη κεηά από κία ώξα θαη είθνζη ιεπηά πεξίπνπ ζα θζάζνπκε ζηνπο 
Αληίπαμνπο όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα θνιπκπήζνπκε ζε έλαλ εθπιεθηηθό θπζηθό 
θόιπν. Τν ηαμίδη ζπλερίδεηαη πεξλώληαο από ηελ Κακάξα θαη ηνλ Οξζόιηζν όπνπ ζα έρνπκε 

ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπκε ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ, εληειώο απξόζηηε από μεξά. 
Μόλν από ηε ζάιαζζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζαπκάζεη θαλείο ηα απίζηεπηα ζρήκαηα θαη 
ηα ρξώκαηα ησλ θαηαθόξπθσλ βξάρσλ, ησλ ζπειηώλ θαη βξαρνλεζίδσλ, ελώ ε ζάιαζζα 
ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη ηε κνλαδηθή κπιε-πξάζηλε νκνξθηά ηεο. Δδώ, γηα κηζή ώξα, ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα θνιπκπήζνπκε μαλά ζηηο «Γαιάδηεο Σπειηέο». Σηε ζπλέρεηα 
επηζηξέθνπκε αλαηνιηθά ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, ηνλ Γάην. Απηόο ν Ληιηπνύηεηνο 
παξάδεηζνο έρεη έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ινλίνπ θαη ε γνεηεπηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζα παξακείλεη ζηε κλήκε ηνπ θάζε επηζθέπηε. Δπηβίβαζε ζην θαξάβη θαη αλαρώξεζε γηα 
Πάξγα. Άθημε θαη επηζηξνθή πξνο Πξέβεδα ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε κέξα: Πάξγα- ύβνηα 
Μεηά ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε καγηθή Πάξγα, ηελ πξηγθίπηζζα ηεο Ηπείξνπ. 
Πξόθεηηαη γηα κία παξαζαιάζζηα θσκόπνιε, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζην γξαθηθό όξκν, όπνπ 

θνπξληάδεη ην θαηάθπην λεζάθη ηεο Παλαγηάο, πξνζηαηεπκέλε θάησ από ηε ζθηά ηνπ 
Δλεηηθνύ ηεο Κάζηξνπ. Η παιηά ηεο πόιε κε ηελ μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή, ηα ιηζόζηξσηα 
θαιληεξίκηα, ηηο γξαθηθέο θακάξεο, ηηο νιάλζηζηεο γεηηνληέο, ηα όκνξθα ζπηηάθηα θαη ηα 
πνιύρξσκα αξρνληηθά, ζα καο καγέςνπλ. Η ζέα από ην θάζηξν ηεο είλαη ζπγθινληζηηθή θαη 
ην βιέκκα ηνπ επηζθέπηε ράλεηαη ζηα ζκαξαγδέληα λεζηά ηνπ Ινλίνπ.  Μεηέπεηηα ζα 
θαηεπζπλζνύκε πξνο ηα Σύβνηα, κία καγεπηηθή πεξηνρή κε θαηαπξάζηλνπο ινθίζθνπο, 
εηδπιιηαθέο αθξνγηαιηέο θαη νξκίζθνπο. Απισηέο παξαιίεο κε ηξνπηθά λεξά, αιιά θαη 

θάπνηεο απάλεκεο, θαηαηάζζνπλ ηνλ γξαθηθό απηό νηθηζκό ζηνπο πην «εμσηηθνύο» 
πξννξηζκνύο ηεο Διιάδαο. Χξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεηε ην κπάλην 
ζαο αιιά θαη ην γεύκα ζαο ζε θάπνην από ηα εμαηξεηηθά εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο. Δλ 
ζπλερεία πνξεία επηζηξνθήο πξνο ηελ Πξέβεδα. Άθημε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 



 
 
 
4ε κέξα: Λεπθάδα- Νπδξί- Βαζηιηθή- Αζήλα  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Λεπθάδα. Τα γξαθηθά ζνθάθηα, νη κηθξέο 
πιαηείεο, ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα, ηα πεξίηερλα θακπαλαξηά θαη νη πιαθόζηξσηνη πεδόδξνκνη  
ζπλζέηνπλ ηνλ κνλαδηθό ραξαθηήξα ηεο πόιεο. Τν θνζκνπνιίηηθν Νπδξί, ρηηζκέλν ζε έλα 
θαηαπξάζηλν θάκπν, θαηά κήθνο ηεο ζάιαζζαο, δηαζέηεη κία εμαηξεηηθή παξαιία κε ζέα ηα 

ππέξνρα Πξηγθεπνλήζηα ηεο Λεπθάδαο. Δλ ζπλερεία ζα επηζθεθζνύκε ην παξαζαιάζζην 
ρσξηό ηεο Βαζηιηθήο. Πξόθεηηαη γηα έλα γξαθηθό ρσξηό, ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηνπ 
νπνίνπ καξηπξνύλ ηελ θαηνίθεζή ηνπ από ηελ παιαηνιηζηθή θαη λενιηζηθή επνρή.  
Πιεζηάδνληαο ε ζέα είλαη γνεηεπηηθή θαη ην ζθεληθό πξνο ην θόιπν ηνπ ρσξηνύ είλαη 
απόιπηα ξνκαληηθό. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο. Αθνινύζσο πνξεία πξνο 
Ακθηινρία, έρνληαο σο ηειηθό πξννξηζκό καο ηελ Αζήλα όπνπ ζα θζάζνπκε έρνληαο 
πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 

 
 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαηά άηνκν: 

 

 
 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 
 
 Μεηαθνξέο πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο 

εθδξνκήο 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Margarona Royal Hotel Preveza 3* 
 Ηκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο 

 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 
 
 

Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 
 
 Κόζηνο εηζόδνπ όπνπ απαηηείηαη 
 Η θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο-Αληίπαμνπο (25€ θαηά άηνκν) 
 Πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δείπλσλ 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 1,5€ ην δσκάηην εκεξεζίσο πιεξσηένο ζην μελνδνρείν θαηά 

ηελ άθημε. 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 
 
εκεηώζεηο: 

 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ρσξίο παξαιείςεηο, εθόζνλ ην 
απαηηνύλ θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο. 

 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
Σπκκεηνρήο. 

 

Αλαρ. Ξελνδνρείν 2θιηλν 3ν άηνκν 
επηβάξπλζε 

1θιηλνπ 

4εκ.  

03/08, 
20/08 

Margarona Royal Hotel 
 Preveza 3* 

€ 289 € 210 + € 85 


