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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ...“Στα καντούνια της Άνοιξης”
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα
πάρουμε το πλοίο για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, την περίφημη
“Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου όπου η
παρουσία των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών δίνει μια άλλη
διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως τις 9 το βράδυ, η κάθε
εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο συνοδευόμενος
από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ γίνεται η περιφορά
του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με όλες τις
φιλαρμονικές και χορωδίες της πόλης να καταλήγουν στην
κεντρική πλατεία. Θα έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα
στα γραφικά στενά της πόλης και θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα
ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην
πλατεία Σπιανάδα, αυτή τη φορά για να δούμε ένα από τα πιο
φημισμένα έθιμα του νησιού στις 11πμ την «πρώτη Ανάσταση»
με επίκεντρο το περίφημο «Λιστόν» στην παλιά πόλη, όπου
πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες γεμάτες
με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο οι
φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό ύφος στην πόλη. Στη
συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα δούμε το παλιό
και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του Aρμοστή
Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας κ.α.
Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο,
χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία
από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και
ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού.
Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’
όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα ή
να επισκεφθεί το μοναδικό Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της
Παναγίας των Βλαχερνών. Ώρα για ξεκούραση γιατί το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία,
με πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό
θέαμα.
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3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - CORFU BY NIGHT
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή
παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα
συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα
επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή
του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη
εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και
τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
μας βρεί πάλι στην κεντρική πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος
κόσμου για να απολαύσουμε την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε
να επισκεφθείτε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού. Η πόλη της
Κέρκυρας έχει αρκετά καφέ, εστιατόρια, bar, clubs και αυτή είναι μια πολύ καλή
στιγμή για να τα γνωρίσετε. Ο συνοδός μας είναι μαζί σας για να σας καθοδηγήσει
και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Περπατήστε στα
γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και
απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο παλιό φρούριο.

4η ημέρα: ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ «ΠΑΞΟΙ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ»
Σήμερα σας έχουμε 2 προτάσεις.
Η πρώτη είναι να μας ακολουθήσετε σε μια εκδρομή στο Βόρειο μέρος του νησιού.
Θα περάσουμε από τα χωριά Δασσιά, Ύψος και Μπαρμπάτι και θα φτασουμε στην
ιστορική Κασσιοπη απέναντι από τα Aλβανικά παράλια. Kατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους στην Kασσιόπη υπήρχε ιερό του Διός, απ’ τα ερείπια του οποίου χτίστηκε
η εκκλησία της Παναγίας της Kασσωπίτρας. Χρόνος ελεύθερος στο γραφικο λιμάνι
και επιστροφη στο ξενοδοχείο.
Η δεύτερη μας πρόταση (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) είναι μια προαιρετική
θαλάσσια εκδρομή σε δύο από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Μόλις 8 ναυτικά
μίλια από την Κέρκυρα ανακαλύψτε την σπάνια ομορφιά των νησιών ΠαξοίΑντίπαξοι και τις γαλάζιες σπηλιές.
5η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. Θα πάρουμε ένα καλο
πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα γνωρίσουμε το νότιο μέρος του Νησιού. Θα
επισκεφθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο. Συνεχίζουμε για
τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής.
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή
μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας.

Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.
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Μοναδικό
πρόγραμμα!
Συνοδεία
παιδαγωγού σε
όλη τη διάρκεια
της εκδρομής
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- Μαζί σας συνοδός εκδρομής, τοπικός ξεναγός και ειδική παιδαγωγός
- Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
- Ειδικές εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο για μικρούς και μεγάλους
- Διαμονή στο ξενοδοχείο Aqualand resort με οικογενειακά δωμάτια
- Ιππασία στο βουνό
- Βόλτα με πειρατικό πλοίο
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για οικογένειες. Απολαύστε την Κέρκυρα στα καλύτερά της, δείτε τα σημαντικά αξιοθέατα, χαρίστε όμορφες
αναμνήσεις και γνωρίστε νέους φίλους, εσείς και τα παιδιά σας. Ταξιδέψτε ξέγνοιαστα, με συνοδεία ειδικού παιδαγωγού και καθημερινές
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής και εντός του ξενοδοχείου.

ΚΕΡΚΥΡΑ FAMILY & RELAX
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το
πλοίο για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Τους μικρούς μας φίλους περιμένουν κάποιες εκπλήξεις
στην αίθουσα παιχνιδιών. Το απόγευμα, μετά από ένα νηστίσιμο δείπνο,
θα μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, την περίφημη
“Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου όπου η παρουσία
των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών δίνει μια άλλη διάσταση στην
πένθιμη μέρα. Έως τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό
της Επιτάφιο συνοδευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ
γίνεται η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με
όλες τις φιλαρμονικές και χορωδίες της πόλης να καταλήγουν στην
κεντρική πλατεία. Θα έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα στα γραφικά
στενά της πόλης και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την
ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην πλατεία Σπιανάδα, αυτή τη
φορά για να δούμε ένα από τα πιο φημισμένα έθιμα του νησιού στις
11πμ την «πρώτη Ανάσταση» με επίκεντρο το περίφημο «Λιστόν» στην
παλιά πόλη, όπου πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες
γεμάτες με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο οι
φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό ύφος στην πόλη. Στη συνέχεια
θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα δούμε το παλιό και το νέο Φρούριο,
το Δημαρχείο, το Μνημείο του αρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο
της Ιονίου Ακαδημίας κ.α. Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού
ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας
Ελισάβετ, μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης
και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού.
Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα ή να επισκεφτεί το
μοναδικό Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών.
Ήρθε η ώρα για ξεκούραση γιατί το βράδυ είναι η Ανάσταση..για τους
μικρούς μας φίλους που δεν χρειάζονται ξεκούραση η παιδαγωγός
μας έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα στην αίθουσα παιχνιδιών. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία, με
πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ
ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική
Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή
της Αγγλικής προστασίας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους,
γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’
όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση
προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, τα οστά μιας
γιγαντιαίας φάλαινας αλλά και η υπέροχη θέα. Για όσους επιθυμούν
υπάρχει μια ωραία δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους, ιππασία στο
βουνό σε ένα όμορφο ανοιξιάτικο τοπίο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
γιατί μας περιμένει το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα
μας βρεί πάλι στην κεντρική πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις
και πλήθος κόσμου για να απολαύσουμε την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι
επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφτείτε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη
του νησιού. Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε μια βόλτα με πειρατικό
πλοίο, όπου θα ζησετε μια ωραία εμπειρία να νιώσετε σαν πειρατής. Μια
βόλτα λοιπόν, με ένα διαφορετικό πλοίο, το πειρατικό πλοίο Black Rose που
θα σας συναρπάσει και θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη ψυχαγωγική θαλάσσια
εμπειρία. Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε πειρατές με καπέλα και σπαθιά
και χαρούμενα ξεκινούν ένα ταξίδι «στην περιπέτεια», απολαμβάνοντας
παράλληλα την εκπληκτική θέα της διαδρομής, και τα καταγάλανα νερά
του Ιονίου. Με δύο καταστρώματα, οι μικροί μας πειρατές θα ζήσουν
μια περιπέτεια βγαλμένη από τα πειρατικά παραμύθια που θα εξάψει τη
φαντασία των παιδιών σας και θα εκπληρώσει σε πολλούς τις πειρατικές
τους επιθυμίες. Μια μίνι κρουαζιέρα που ενθουσιάζει και τους μεγάλους,
οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να δουν το νησί με διαφορετική προσέγγιση,
αγναντεύοντας το πέλαγος και απολαμβάνοντας το καφέ και το σνακ
τους εν πλω. Μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους και ένα μοναδικό ταξίδι
στη θάλασσα, ανακαλύπτοντας κρυμμένες ομορφιές. Για το βράδυ
περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές
παραδοσιακές γεύσεις και απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και
στο παλιό φρούριο.
4η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. Θα πάρουμε
ένα καλο πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα γνωρίσουμε το νότιο μέρος
του Νησιού. Θα επισκεφθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό
θέρετρο. Συνεχίζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση
στα Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να
απολαύσετε το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑQUALAND RESORT CORFU 4*
Ένα ξενοδοχείο, μικρό χωριό με παραδοσιακό Κερκυραϊκό στυλ, μέσα στο θεματικό πάρκο της Κέρκυρας Aqualand Waterpark, ένα από τα καλύτερα
της Ευρώπης, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στα 8χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Καινούρια δωμάτια και family rooms πλήρως εξοπλισμένα με
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και αυλή ή μπαλκόνι. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε επίσης εστιατόρια,
lobby, bars, ασύρματο internet, μίνι μάρκετ, fitness center, καταστήματα, ιατρείο, πάρκινκ και χώρο αναψυχής για παιδιά. Για το φετινό Πάσχα το
ξενοδοχείο προσφέρει εορταστικό πρόγραμμα διατροφής All inclusive με πρωινό, γεύμα, δείπνο και δωρεάν σνακς, soft drinks, νερό, τσάι, καφέ,
αναψυκτικά, χυμούς κλπ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ARITI GRAND 4* (Πόλη - Κανόνι)
Ένα μοντέρνο τετράστερο ξενοδοχείο πόλεως που επεκτείνεται αμφιθεατρικά στον ιστορικό λόφο του Κανονιού με μοναδική θέα, απέναντι
από το φημισμένο Ποντικονήσι, μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κέρκυρας. Πρόσφατα ανακαινισμένο αποτελεί ιδανικό προορισμό για
γνωριμία με το φημισμένο Κερκυραϊκό Πάσχα. Το ARITI GRAND περιβάλλεται από κήπους 4 στρεμμάτων και διαθέτει 156 ευρύχωρα δωμάτια
πλήρως εξοπλισμένα με ιδιώτικο μπαλκόνι με εξαιρετική θέα είτε στη λιμνοθάλασσα του ιονίου είτε σε δασώδη λόφο, αυτόνομη ψύξη- θέρμανση,
τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, εξοπλισμό μπάνιου και δωρεάν wifi. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε λόμπυ, μπαρ, πισίνα, σαλόνι, εστιατόριο,
θυρίδες ασφαλείας και πάρκινκ.

HELLINIS 3* (Πόλη - Κανόνι)
Το Hellinis Hotel βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας στην περιοχή Κανόνι, 600μ. από την παραλία και 300μ. από το Παλάτι του Μον Ρεπό. Διαθέτει 90
δωμάτια διακοσμημένα με γήινα χρώματα, τα οποία έχουν δάπεδο με πλακάκι και περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο,
μπαλκόνι και έχουν θέα στην πισίνα ή στην θάλασσα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στον όμορφο κήπο ή στο μπαρ της πισίνας που
σερβίρει ποτά και καφέ μέχρι αργά το βράδυ. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική κουζίνα. Η πισίνα έχει ένα ρηχό τμήμα για παιδιά
και υπάρχει επίσης παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας βρίσκεται στα
2,5χλμ., ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Για την φετινή περίοδο του Πάσχα μπορείτε να έχετε διαμονή με πρωινό
ή να επιλεξετε το πακέτο των εορταστικών δείπνων.

BINTZAN INN 3* (Γαστούρι, 10 χλμ από την πόλη)
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη και μαγευτική τοποθεσία περικυκλωμένο από κήπους και πράσινο και ειδικεύεται για περπάτημα και
οικογενειακές διακοπές.  Εύκολα προσβάσιμο, μόλις 7 χλμ από την πόλη στην περιοχή Γαστούρι στο κέντρο του νησιού αποτελεί ιδανική αφετηρία
για να εξερευνήσετε το όμορφο νησί της Κέρκυρας. Αποτελείται από 5 κτήρια Κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής και διαθέτει πισίνα, παρκινκ, κήπο,
παιδική χαρά, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, γήπεδο μπάσκετ και τέννις, δωμάτιο με πιγκ-πογκ και μπιλιάρδο και πολυτελές λόμπι. Τα
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Για την
περίοδο του Πάσχα το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει ειδικά εορταστικά προγράμματα γευμάτων-δείπνων.

BELLA VISTA 2* plus
Είναι κτισμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, δίπλα στη θάλασσα, στο χωριό Μπενίτσες και απέχει 12 χλμ από την πόλη. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, δωρεάν πρόσβαση στο internet και μπαλκόνι ή βεράντα.

ΚΕΡΚΥΡΑ

4ΗΜΕΡΕΣ 17/4

Σελ 88

Ξενοδοχείο – περιοχή

BELLA
VISTA 2* plus
Μπενίτσες

5ΗΜΕΡΕΣ 16,17 /4

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

1ο
παιδί

2ο
παιδί

Μονόκ.

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

1ο
παιδί

2ο
παιδί

Μονόκ.

Πρωινό καθημερινά
προαιρετικό
Αναστάσιμο δείπνο
&
Πασχαλινό γεύμα
ε
35 ενήλικας,
20ε παιδί

175

75

95

235

210

95

110

265

229

75

165

295

275

95

195

385

199

125

-

280

249

155

-

335

245

150

-

310

295

175

-

370

370

285

2ο παιδί: 190

Ημιδιατροφή

BINZAN INN 3*
Γαστούρι

πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :
Πασχαλινό γεύμα με μουσική

Πρωινό

HELLINIS 3*
Πόλη - Κανόνι

Ημιδιατροφή
πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :
Πασχαλινό γεύμα με μουσική

1ο παιδί: 75

Ημιδιατροφή
ΑQUALAND
RESORT 4*
Άγιος Ιωάννης
(9χλμ από το κέντρο)

πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :
Πασχαλινό γεύμα με μουσική

255

2ο παιδί: 160

1ο παιδί: 95

4κλινο δωμάτιο

450

4κλινο δωμάτιο

Διαμέρισμα με ξεχωριστή
κρεβατοκάμαρα για 2 ενήλικες
και 2 παιδιά 895ε συνολική τιμή

Διαμέρισμα με ξεχωριστή
κρεβατοκάμαρα για 2 ενήλικες
και 2 παιδιά 1080ε συνολική τιμή

Ημιδιατροφή

ARITI GRAND 4*
Πόλη - Κανόνι

πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :

345

Πασχαλινό γεύμα με μουσική

0-6

0-6

ετών

ετών

75

155

510

425

95

6-12ετ.

6-12ετ.

155

195

0-8ετών

0-8
ετών

195

640

-

780

Επιπλέον light snack buffet
M.Σάββατο στις 18.00

Ημιδιατροφή
DIVANI PALACE 4*
Πόλη - Κανόνι

πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :
Πασχαλινό γεύμα με μουσική

395

75
9-12ετ.

185

-

590

495

95
9-12ετ.

245

Στην 4ήμερη εκδρομή στις 17/4 υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης και από
Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καβάλα, Σέρρες με κόστος 5 ευρώ ανά άτομο ανά διαδρομή.
Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

Σελ

Εκδρομή

Ημ

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

265

1ο: 85
2ο: 170

380

295

1ο: 115
2ο: 195

460

Ημιδιατροφή
ΑQUALAND RESORT 4*
τετράκλινο δωμάτιο

89

ΚΕΡΚΥΡΑ
FAMILY TRIP

4

17/4
ΑQUALAND RESORT 4*
διαμέρισμα με ξεχωριστή
κρεβατοκάμαρα

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

πρωινό
καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :
νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :
Αναστάσιμο
δείπνο με
παραδοσιακή
μαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα :
Πασχαλινό γεύμα
με μουσική

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
Βόλο - Λάρισα - Τρίκαλα - Καβάλα - Σέρρες
για την 4ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα 17/4
με κόστος 5ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

