
  ΚΕΡΚΥΡΑ          4 ημέρες  

 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 
ΚΕΡΚΥΡΑ (320χλμ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα και 
απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Χρόνος για 

πρώτη γνωριμία με την ‘’πρωτεύουσα του Πάσχα’’. Θα 
συναντήσουμε τις πρώτες ακολουθίες των Επιταφίων της πόλης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα 

παρακολουθήσουμε στην πλατεία Σπιανάδα, τον Επιτάφιο της 
Μητρόπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο  ΚΕΡΚΥΡΑ (Πρώτη ΑΝΑΣΤΑΣΗ) – 
ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ – Ξενάγηση ΠΟΛΗΣ     
Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης» στην 
Πλατεία Σπιανάδα, Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και ρίψη των 

Μπότηδων. Ξενάγηση στο Αχίλλειο, το ανάκτορο της 
αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ, αφιερωμένο στον αγαπημένο 
της ήρωα Αχιλλέα. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με την 

πόλη της Κέρκυρας, όπου μεταξύ άλλων θα περπατήσουμε στα 
γραφικά καντούνια της πόλης και θα προσκυνήσουμε στον Ιερό 
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ 

και φαγητό εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης, στην πλατεία Σπιανάδα. Στη 
συνέχεια, µας περιμένει στο ξενοδοχείο μας, το Αναστάσιμο 

δείπνο µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ   
Πρωινό και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα 
δούμε το μοναστήρι της Παναγίας (13ου αιώνα), χτισμένο σ΄ έναν 

απότομο βράχο. Στη συνέχεια μετά από μια μαγευτική διαδρομή, 
μέσα από την βόρεια Κέρκυρα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας, όπου μας περιμένει το μεσημεριανό Πασχαλινό γεύμα. 

Ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφτούμε το Κανόνι, μια 
ειδυλλιακή τοποθεσία κοντά στη πόλη, με θέα προς το 
Ποντικονήσι. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο 

της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΕΝΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλμ.)  
Πρωινό και θα έχουμε την ευκαιρία για μία τελευταία βόλτα στην 
πόλη της Κέρκυρας, για να πραγματοποιήσουμε τις τελευταίες 

μας αναμνηστικές αγορές. Θα αποχαιρετήσουμε το νησί των 
Φαιάκων από το λιμάνι της Κέρκυρας. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα 
και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τα πανέμορφα Γιάννενα. 

Ελεύθερος χρόνος στη γραφική πόλη για να απολαύσουμε τη 
βόλτα ή τον καφέ μας με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα. Μετά τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel HELLINIS 3* 
 

Τιμή Early booking 

239€ 
Τιμή συμμετοχής 

259€ 
Με πρωινό 

+ 50€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 99€ 
 

Hotel DASSIA 
HOLIDAY CLUB 3* 

Τιμή Early booking 

249€ 
Τιμή συμμετοχής 

269€ 
Με ημιδιατροφή (εορταστικά) 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 99€ 
 

Hotel GOLDEN 
ALEXANDROS 4* 

 

Τιμή Early booking 

289€ 
Τιμή συμμετοχής 

309€ 
Με ημιδιατροφή (εορταστικά) 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 120€ 
 
Περιλαμβάνει: Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Διατροφή. 
Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρος 
διαμονής 

 


