
 

 

 
 
 

 

 
Γιάπκεια: 5 εκέξεο 

Ανασώπηζη: 13/04/2023 
 

Σο ΑΠΟΛΤΣΟ ΠΑΥΑ ζηην ΚΔΡΚΤΡΑ 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

 

1η ημέπα Μεγάλη Πέμπηη: Αθήνα – Κέπκςπα 
πγθέληξσζε ην πξσί θαη άκεζε αλαρώξεζε. Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη κηα ελδηάκεζε ζηάζε 
ζηνλ Ιζζκό, κέζσ  Ρίνπ – Αληηξξίνπ ζα θζάζνπκε ζηελ Ακθηινρία. Υξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο 

γηα θαγεηό (έμνδα αηνκηθά). Αθνινπζεί ε πνξεία πξνο Ηγνπκελίηζα. Άθημε θαη επηβίβαζε ζην 
F/B κε πξννξηζκό ην λεζί ησλ Φαηάθσλ. Άθημε θαη παξακνλή ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο έσο 
ηελ ώξα κεηάβαζεο ζηα μελνδνρεία δηακνλήο καο. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέπα Μεγάλη Παπαζκεςή: Παλαιοκαζηπίηζα – πιανάδα – Λιζηόν                    
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα κία εθδξνκή ζηελ όκνξθε Παιαηνθαζηξίηζα. 
Πξνζθύλεκα ζην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο Παιαηνθαζηξίηζαο, ηελ ηζηνξηθή Βπδαληηλή κνλή 
ηνπ 12νπ αηώλα, όπνπ θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο Απνθαζήισζεο θαη ηεο 

Ληηαλείαο ηνπ Δπηηαθίνπ, ηνπ πξώηνπ πνπ γίλεηαη ζε όιν ην λεζί ζηηο 12 ην κεζεκέξη. Οη 
εθθιεζίεο ηεο πόιεο ην απόγεπκα μεθηλνύλ ηελ πεξηθνξά ησλ Δπηηαθίσλ ζηε πηαλάδα θαη ην 
Ληζηόλ κε ζπλνδεία από κεγαινπξεπείο θαη πνιπάξηζκεο κπάληεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε 

Παιαηά θαη ε Νέα Φηιαξκνληθή θαζώο θαη ε Φηιαξκνληθή Μάληδαξνπ. Σειεπηαίνο θαη πην 
κεγαιόπξεπνο, ν επηηάθηνο ηεο Μεηξόπνιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέπα Μεγάλο άββαηο: Κέπκςπα – Γαζηούπι – Ασίλλειο – πιανάδα 
Μεηά ην πξσηλό καο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πέλζηκε Ληηάλεπζε ηνπ Ιεξνύ θελώκαηνο 
ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα θαη ηνλ επηηάθην, κε ηε ζπλνδεία ησλ θηιαξκνληθώλ, απνηεινύκελσλ 
100 θαη πιένλ νξγάλσλ ε θάζε κία, παίδνληαο ην σξαηόηεξν κνπζηθό θνκκάηη από ηελ όπεξα 

Ακιέην, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εκέξα απηή. Αθνινπζεί ε πξώηε Αλάζηαζε ζηηο 11 κε ην 
παξαδνζηαθό ζπάζηκν ησλ θαλαηηώλ, ην ζθάμηκν ησλ αξληώλ ζηα Καληνύληα, ηνπο ήρνπο ησλ 
θαλνληώλ ηνπ θξνπξίνπ θαη ηηο θακπάλεο ησλ εθθιεζηώλ λα ρηππνύλ ραξκόζπλα. Η 

ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξέιαζε από όκνξθεο καδνξέηεο.  
Αθνινύζσο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε έλαλ σξαίν πεξίπαην ζην γξαθηθό Γαζηνύξη πξνθεηκέλνπ 
λα επηζθεθζνύκε ηελ παλέκνξθε βίια ηεο Απηνθξάηεηξαο Διηζάβεη, ην παζίγλσζην Αρίιιεην*. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  Τπόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν. Υξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο γηα 
μεθνύξαζε. Σν βξάδπ κεηαθνξά ζηελ θεληξηθή πιαηεία πηαλάδα, γηα ηελ παξαθνινύζεζε 
ηεο νλνκαζηήο Κεξθπξατθήο Αλάζηαζεο, κε ηηο ρνξσδίεο θαη ηα εληππσζηαθά βεγγαιηθά από 
ην θξνύξην ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα λα απνιαύζνπκε ην Αλαζηάζηκν 

δείπλν κε δεζηή καγεηξίηζα! Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα Κςπιακή ηος Πάζσα: Κανόνι – Πονηικονήζι – Μονή Βλασέπναρ 
Υπόνια Πολλά – Υπιζηόρ Ανέζηη!  

Πξσηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζε ζαο. Από λσξίο ην κεζεκέξη ζα απνιαύζνπκε 
νπδάθη πξηλ ην ενξηαζηηθό καο γεύκα κε παξαδνζηαθά εδέζκαηα, ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο 
θαη ηνπηθώλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ! Μεηέπεηηα ρξόλνο γηα μεθνύξαζε. Νσξίο ην 

απόγεπκα ζα επηζθεθζνύκε ην γξαθηθό Καλόλη κε ην γλσζηό Πνληηθνλήζη θαη ηε Μνλή 
Βιαρέξλαο. Παξακνλή γηα έλα θαθέ ή ηελ παξαδνζηαθή ηζηηζηκπύξα, ην κνλαδηθό 
αλαςπθηηθό πνπ ζεξβίξεηαη από ην Πάζρα θαη κεηά κόλν ζηελ Κέξθπξα.  Δπηζηξνθή ζηελ 
πόιε. Υξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεηε ην δείπλν ζαο (έμνδα αηνκηθά). 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα Γεςηέπα ηος Πάζσα: Κέπκςπα – Αθήνα 

Μεηά ην πξόγεπκα, ηαθηνπνίεζε ησλ απνζθεπώλ καο ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ην 
ιηκάλη. Δπηβίβαζε ζην F/B θαη απόπινπο γηα ηελ Ηγνπκελίηζα. Άθημε θαη ζηε ζπλέρεηα 
δηαδξνκή πξνο ην γξαθηθό ςαξνρώξη «Μελίδη», ην ζηνιίδη ηνπ Ακβξαθηθνύ. Άθημε ζηελ 

Αζήλα ην βξάδπ, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα γεύκα θαη θαθέ.   
                                                                                               

 



 

 

 
 
 

 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 

 

*με θέζη ζηο πούλμαν ζε επιππόζθεηη κλίνη ζηο ξενοδοσείο 

 
 
 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Μεηαθνξέο - πεξηεγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην εμαηξεηηθό μελνδνρείν Golden Alexandros Hotel ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πεξάκαηνο  

 Ηκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ 
γεπκάησλ/δείπλσλ: 

o Μ. Πέμπηη: Γείπλν ζε κπνπθέ κε λεζηίζηκα θαη αξηύζηκα εδέζκαηα 

o Μ. Παπαζκεςή: Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη Γείπλν ζε κπνπθέ κε λεζηίζηκα θαη 
αξηύζηκα εδέζκαηα. 

o Μ. άββαηο: Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη Γείπλν ζε κπνπθέ κε παξαδνζηαθή 

καγεηξίηζα, μεηά ηην Ανάζηαζη. 

o Κςπιακή ηος Πάζσα:  Πξσηλό ζε κπνπθέ, Οπδάθη λσξίο ην κεζεκέξη κέρξη 
ηελ ώξα ηνπ Δνξηαζηηθνύ Παζραιηλνύ γεύκαηνο, κε δσληαλή κνπζηθή θαη 
ηνπηθά ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα.  

o Γεςηέπα ηος Πάζσα: Πξσηλό ζε κπνπθέ 
 Δηζηηήξηα F/B Ηγνπκελίηζα- Κέξθπξα- Ηγνπκελίηζα 
 Αξρεγόο – πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 
 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Γεύκαηα/Γείπλα πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ  
 Όηη ζαθώο δελ αλαθέξεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα 

 Σα πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ/δείπλσλ 
 Ο θόξνο δηακνλήο πιεξσηένο ζην μελνδνρείν 3€ ην δσκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε.  
 

 
 
ημειώζειρ: 

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

 *Λόγσ εξγαζηώλ αλαβάζκηζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ην Αρίιιεην ελδέρεηαη λα κελ είλαη 
επηζθέςηκν θαζόηη δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ρξόλνο επαλέλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

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

 

Ανασ. Ξενοδοσείο 2κλινο 
επιβάπςνζη 

1κλινος 

3ο άηομο 

ενήλικαρ 

3ο άηομο 

παιδί  
2-12εηών* 

5ημ. 

13/04 

Golden 
Alexandros 

Hotel 4* 

€ 379 + € 165 € 299  € 149  


