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ΠΑΡΓΑ - ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Ακολουθώντας την Εγνατία
οδό προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματάμε εκεί
όπου το μάτι μας συναντά μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά
γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα.
Είμαστε στην Πάργα, με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ.
Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του
Ιονίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι
ελεύθερος να περπατήσουμε στα δρομάκια της, να περιπλανηθούμε και να
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
2η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΓΛΥΚΗ
RIVER ACTIVITIES - ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ ΖΑΛΟΓΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με το
πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά
και το Δέλτα του, περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φθάνουμε στο Νεκρομαντείο
(5ος αι π.Χ.) κοντά στην αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία λίμνη. Χώρος
λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσμου, όπου έφθαναν εκεί άνθρωποι
σπρωγμένοι από την ανάγκη τους να ζητήσουν συμβουλές από τις ψυχές των
νεκρών τους. Έχοντας πλάι μας το ποτάμι ανηφορίζουμε μέσω Θέμελου, στο
Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι που ανατίναξε ο καλόγερος Σαμουήλ.
Κατεβαίνουμε στη Γλυκή, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα.
Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να πιούμε καφέ, να φάμε στα
ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε
και μερικές ωραίες δραστηριότητες για “μικρούς κάθε ηλικίας” όπως rafting,
κανό/καγιάκ, πεζοπορία προς τις πηγές, ιππασία στον ποταμό, τοξοβολία κ.α.
Δεν χρειάζεται εμπειρία ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, μόνο καλή διάθεση!
Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε μια υπέροχη “πτήση” με το περίφημο
“παραπέντε”. Συνεχίζουμε για να δούμε τον τόπο θυσίας των γυναικών του
Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν στον
Αλή Πασά, το Ζάλογγο. Στον βράχο επάνω έχει στηθεί επιβλητικό μνημείο
σύμπλεγμα των γυναικών, έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου. Για να ανεβούμε
επάνω περνάμε από την μονή του Αγ. Δημητρίου (18ου αι). Στη νότια πλαγιά
του βουνού θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π. Χ. αι, της
Κασσιώπης. Είναι από τις ελάχιστες που διατηρείται καλά το ρυμοτομικό
σχέδιο. Νοτιότερα, στην πλευρά του Αμβρακικού κόλπου (σημαντικού
υδροβιότοπου), θα επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου,
Νικόπολη (31 π.Χ.), με μεγάλο υδραγωγείο, θέατρο που λειτουργεί και σήμερα
και το νέο Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Πάργα για να παραβρεθούμε στην
εκκλησία για την παρακολούθηση της Ανάστασης και θα καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα.

ΗΜΕΡΕΣ
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3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της Πάργας
για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου και να
διασκεδάσουμε. Για όσους επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να
επισκεφθούν το γραφικό νησάκι των Παξών, με τακτικές πρωινές
αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάργας. Επιστρέφουμε το
μεσημέρι στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα
ξεκινήσουμε για μια διαδρομή όπου το μάτι χορταίνει το γαλάζιο
του Ιονίου και το πράσινο των πεύκων. Περνάμε την Πέρδικα και
μένουμε στα Σύβοτα για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αγναντεύοντας
απέναντι την Κέρκυρα. Επιστροφή στην Πάργα.
4η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα.
Επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους,
Αγίου Αθανασίου, Ενετικό κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη
και συνεχίζουμε την διαδρομή μας για τα γραφικά Ιωάννινα.
Επισκεπτόμαστε το Μπιζάνι για να δούμε το νέο Μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων (Βρέλλη), και στη συνέχεια με το καραβάκι θα
περάσουμε απέναντι στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί
σε λίμνη –που αναπαύεται στο κέντρο της Λίμνης Παμβώτιδας.
Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό θαύμα απίστευτης ωραιότητας
και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της
λίμνης και σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό της Αμφιθέας.
Βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό,
δασωμένο, μιας και το κλίμα που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί
τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος αποτελεί
μαζί με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών, τα μόνα
νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας που κατοικούνται. Ο
μοναδικός οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, με γραφικά
λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης. Ο
οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω της εξαιρετικής
σημασίας και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. Σπουδαίο
μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί έως σήμερα πέντε μεγάλης
ιστορικής αξίας μοναστήρια. Στο νησί μπορούμε να επισκεφθούμε
το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, που στεγάζεται στη
Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε το 1822 ο Αλή
Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια της
οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας την ευκαιρία να
γνωρίσουμε την ιστορία των Ιωαννίνων. Γεμάτοι όμορφες εικόνες
από την εκδρομή μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και
φθάνουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

ΠΑΡΓΑ OLYMPIC 4*
Είναι χτισμένο στην καρδιά της Πάργας σε ήσυχο μέρος, σε απόσταση
250 μέτρων από την παραλία. Το 1997 και το 2005 εντάχθηκε σε
ολοκληρωμένα προγράμματα ανακαίνισης και από τότε ανακαινίζεται
συστηματικά. Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες τεσσάρων αστέρων και
διαμονή υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες
για χαλάρωση και ηρεμία, διαθέτοντας μπαρ, εστιατόριο και ένα από
τα πιο όμορφα roof garden - cocktail bar στην Πάργα, με καταπληκτική
θέα στο γραφικό νησάκι της Πάργας και το βενετσιάνικο κάστρο. Τα
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με εργονομικές ντουλάπες, κεντρικό
κλιματισμό, ανεξάρτητη θέρμανση, mini bar, δορυφορική TV, μουσική,
ρολόι & ξυπνητήρι, σταθερό τηλέφωνο, ασύρματο internet (WiFi),
στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα προς το βουνό ή τη θάλασσα.

PALATINO 4*
Bρίσκεται στην παλιά πόλη της Πάργας, σε ύψωμα με καπληκτική θέα
στη θάλασσα, το κάστρο και την πόλη. Απέχει σε μικρή απόσταση από το
κάστρο και τα πανέμορφα σοκάκια της πόλης, μόλις 250 μέτρα από το
κέντρο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και δωρεάν Wi-Fi.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
Σελ

Εκδρομή

Ημ

Αναχ

PALATINO 4*

ΠΑΡΓΑ-ΣΟΥΛΙ
ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ
92

Αναχώρηση από
Σέρρες & Καβάλα
με κόστος 5 ευρώ
ανά άτομο ανά
διαδρομή

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Πάργα - Πόλη

4
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Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Πρωινό

165

85

210

195

110

245

85

295

Ημιδιατροφή
Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο
δείπνο
& Πασχαλινό
γεύμα με
μουσική στο
εστιατόριο
“Λύχνος

Ημιδιατροφή
OLYMPIC 4*
Πάργα - Πόλη

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο
δείπνο
& Πασχαλινό
γεύμα με
μουσική

225

έως 10 ετών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
με το πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
της εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

Αναχωρήσεις & από Σέρρες - Καβάλα
με κόστος 5ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

