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ΖΑΚΥΝΘΟΣ...“Το Φιόρο του Λεβάντε”

ΗΜΕΡΕΣ
17/4

Το νησί της ποίησης και του τραγουδιού..
Η επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό νησί του Ιονίου, γνωστό ως το «Φιόρο του Λεβάντε», μας μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε τον λόγο για
τον οποίο οι θεοί Άρτεμη και Απόλλωνας επέλεξαν τη Ζάκυνθο για τις δικές τους διακοπές. Για τα ειδυλλιακά τοπία μέσα στο πράσινο, τις υπέροχες
αμμουδιές, τα καταγάλανα νερά, τις παραθαλάσσιες σπηλιές, τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και το ήπιο κλίμα της. Κι εσείς θα απολαύσετε σήμερα τη
Ζάκυνθο για τους ίδιους λόγους αλλά και τις καντάδες της, για το φιλόξενο περιβάλλον της και για τον πολιτισμό της.
Το Πάσχα στη Ζάκυνθο ειναι κάτι μοναδικό.
Έχει ξεχωριστό Τυπικό στις θρησκευτικές τελετές και δικά της πανάρχαια έθιμα, που οι κάτοικοί της τα σέβονται και τα τηρούν με μοναδική
φροντίδα και ευλάβεια. Το Μεγαλοβδόμαδο στην Ζάκυνθο αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το πρωί οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά
και κρεμιέται το «βαγί» σε όλα τα καμπαναριά της πόλης και των χωριών.
Αυτή η επίσκεψη θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας και θα έχει άρωμα γιασεμιού.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ & ΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για
την Κυλλήνη με απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Επιβίβαση στο πλοίο
για Ζάκυνθο, άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εκεί
μας περιμένει ένα πλούσιο νηστίσιμο δείπνο. Το βράδυ της Μεγάλης
Παρασκευής στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερο. Σε όλους τους Ιερούς Ναούς
η Ακολουθία του Επιτάφιου γίνεται κανονικά. Στην πόλη όμως στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων αυτό δεν γίνεται!
Η Ακολουθία αυτή, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, δεν γίνεται
το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες
του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 2.00 το πρωί. Στις 4.00
περίπου το πρωί γίνεται η έξοδος του χρυσωμένου και ξυλόγλυπτου
Επιταφίου, ενώ χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν τις μοναδικές αυτές
στιγμές. Είναι η εμπειρία που πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε!
Ο ωραιότατος ύμνος “Τον κύριο υμνείτε...”, τονισμένος στην Ζακυνθινή
εκκλησιαστική μουσική και που ψάλλεται από όλους, η ξακουστή “Gloria”,
το ¨κομμάτι” (Πρώτη Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών
από τις νοικοκυρές όλων των σπιτιών που διαδραματίζονται κατά την
Πρώτη Ανάσταση, θα σας εντυπωσιάσουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο έθιμο
που θα δούμε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου είναι οι “Μάντζιες”,
η αλλαγή ή “κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων που στο τέλος
συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Το ξενοδοχείο “μας
περιμένει” για πρωινό και λίγη ξεκούραση γιατί έπεται μια πραγματικά
υπέροχη ημέρα!

3η ημέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΠΟΧΑΛΗ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΙΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Σήμερα η μέρα μας θα είναι λίγο πιο χαλαρή! Παίρνουμε ένα καλό πρωινό
και ξεκινάμε τη μέρα μας με επίσκεψη στον ξακουστό λόφο του Στράνη
πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός
εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.
Στη συνέχεια θα πάμε σε μια από τις παλαιότερες γειτονιές της Ζακύνθου
την αριστοκρατική Μπόχαλη. Μια περιοχή κατάφυτη από ελαιόδεντρα
και πεύκα, η οποία βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο της πόλης. Η θέα είναι
μαγευτική καθώς μπορούμε να θαυμάσουμε από ψηλά όχι μόνο την
πόλη αλλά και το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, το λιμάνι, το Αργάσι και
τον κόλπο του Λαγανά. Θα κάνουμε και μια επίσκεψη στο βενετσιάνικο
κάστρο το οποίο έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς στο εσωτερικό
του τα χρόνια της Ενετοκρατίας υπήρχε η πρωτεύουσα του νησιού. Θα
συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε τη διαδρομή μας (όσο μας επιτρέπει
ο δρόμος να προσεγγίσουμε) με τον Φάρο Κεριού. Εκεί βρίσκεται η
μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο η οποία είναι ορατή από απόσταση
20 χιλιομέτρων! Επάξια κρατάει μια θέση στο βιβλίο Guinness και έχει
ακόμα και δική της ιστοσελίδα! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο γιατί
μας περιμένει ένα παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Λίγη
ξεκούραση θα χρειαστεί γιατί το συγκεκριμένο απόγευμα στην πόλη
είναι μοναδικό, κοσμοπολίτικο με πλήθος κόσμου. Ανεπιφύλακτα σας
προτείνουμε να αφεθείτε στην ρομαντική ατμόσφαιρα και την νυχτερινή
ζωή της γραφικής πόλης.

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
ΝΑΥΑΓΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ - ΛΑΓΑΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ
Αναχώρηση (λίγο πιο αργά!) για την βόρεια πλευρά του νησιού και
το παραθαλάσσιο χωριό του Αγ. Νικολάου, όπου θα έχουμε χρόνο
για προαιρετική μίνι κρουαζιέρα 1 ώρας, στις φημισμένες Γαλάζιες
Σπηλιές. Οι Γαλάζιες Σπηλιές έχουν πάρει το όνομά τους από το χρώμα
του νερού που είναι πολύ έντονο και αντανακλάται στους τοίχους των
σπηλιών. Ανακαλύφθηκαν το 1897 και κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες
επισκέπτες. Αποτελούνται από διαδοχικούς θαλάμους που καταλήγουν
στην Μεγάλη και τη Μικρή Σπηλιά. Θα συνεχίσουμε με μια όμορφη
πανοραμική διαδρομή μέχρι την παραλία του Ναυαγίου. Θα σταματήσουμε
σε ένα σημείο από το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε την μοναδική
θέα της παραλίας από ψηλά και να βγούμε φωτογραφίες. Επόμενη μας
στάση η Μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας, γνωστή για δύο λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι η παράδοση θέλει την εικόνα της Θεοτόκου να έχει
έρθει με θαυματουργό τρόπο στο μοναστήρι από την Κωνσταντινούπολη
αμέσως μετά την άλωση. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή συνδέεται με
τον βίο του προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου. Συνεχίζουμε, προς
το χωριό Μαχαιράδο όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία των Αγίων
Μαύρας και Τιμοθέου μια από τις ομορφότερες εκκλησίες του νησιού,
αλλά και σημαντικό τόπο προσκυνήματος. Τελευταίο πέρασμα για
σήμερα ο Λαγανάς, το μέρος που κάθε καλοκαίρι νεαροί τουρίστες από
κάθε μεριά του πλανήτη, μετατρέπουν σε ένα ξέφρενο πάρτι! Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη
Ακολουθία στην κεντρική πλατεία Αγίου Μάρκου. Η βραδιά συνεχίζεται
στο ξενοδοχείο με Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.

4η ημέρα: ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..
κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το
πλοίο που θα μας μεταφέρει πίσω στην Κυλλήνη. Παίρνουμε το δρόμο
της επιστροφής και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην
πόλη μας αργά το απόγευμα.

Λόφος Στράνη
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- Καλωσόρισμα με παραδοσιακό ζακυνθινό
μαντολάτο
- Πρωινό σε πλούσιο, εορταστικό και παραδοσιακό
μπουφέ καθημερινά
- Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
- Καλάθι με αυγά, κουλουράκια και τσουρέκι στο
τραπέζι.
- Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία
φούρνου και κοκορέτσι, με ζωντανό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
- Όλα τα δείπνα είναι σε μπουφέ και περιλαμβάνουν
νηστίσιμα εδέσματα

STRADA MARINA 4* (Πόλη)
Με θέα στο καταγάλανο Ιόνιο πέλαγος, καθώς βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κεντρικό λιμάνι του νησιού. και πρόσφατα ανακαινισμένο,
συνδυάζοντας τόσο την παράδοση όσο και τις σύγχρονες ανέσεις διαμονής, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όμορφες
διακοπές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αποτελείται από 112 όμορφα διακοσμημένα δωμάτια τα οποία διαθέτουν ελεγχόμενο κλιματιστικό
εξοπλισμό, δορυφορική τηλεόραση, minibar, τηλέφωνο και άνετο μπάνιο. Κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες του 24ωρου Room
Service καθως και του bar. Η σύγχρονη αίθουσα του ξενοδοχείου, που φιλοξενεί το πρωινό (μπουφέ), λειτουργεί καθημερινά 7.00 ως 10.00 π.μ. Το
Roof Garden αποτελείται από πισίνα, ντουζιέρα και bar.

ZANTE MARIS 5* (Τσιλιβί, 5χλμ από την πόλη)
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας προτείνουμε να περάσετε το Πάσχα στο Zante Maris. Το πολυτελές
ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Τσιλιβί, ένα από τα ωραιότερα τουριστικά θέρετρα, βορειοδυτικά
της πόλης της Ζακύνθου σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, σε μια πολύ γραφική περιοχή περιστοιχισμένη από
έναν μεγάλο ελαιώνα και σε πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, σεσουάρ, θυρίδα ασφαλείας και μπαλκόνι. Στο ξενοδοχείο
θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, 24ώρη υποδοχή, Jacuzzi (εξωτερικό-θερμαινόμενο), εσωτερική
πισίνα, σάουνα, μασάζ, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο, γυμναστήριο, μίνι μάρκετ, Wi-Fi, ιατρό και parking.

PLAZA PALLAS ZANTE 3* (Τσιλιβί)
Το γοητευτικό, οικογενειακό ξενοδοχείο συνδυάζει σύγχρονες ανέσεις με παραδοσιακή φιλοξενία.
Βρίσκεται στο δημοφιλές θέρετρο του Τσιλιβί, μόλις λίγα μέτρα μακριά από την βραβευμένη
με γαλάζια σημαία παραλία του. Διαθέτει ευρύχωρα στούντιο και διαμερίσματα, προσφέροντας
λειτουργικότητα, άνεση και υπέροχη θέα. Μπορείτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης στη
βεράντα της πισίνας και στον πολύχρωμο κήπο με φοίνικες, γιασεμί, τριαντάφυλλα και πολλά
άλλα λουλούδια. Το γραφικό εστιατόριο Olive Garden προσφέρει επιλεγμένα πιάτα από την
ελληνική κουζίνα ενώ μπορείτε να απολαύσετε ένα δροσιστικό ποτό στο Sambuca Bar. Στα υπέρ
του είναι ακόμα οι πισίνες (εξωτερική και παιδική), παιδική χαρά, οι κήποι του με έναν μοναδικό
καταρράκτη.

- Πρωινό σε πλούσιο, εορταστικό και
παραδοσιακό μπουφέ καθημερινά
- Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα & κρεατικά
- Εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
με πλούσιο μπουφέ και ζωντανή μουσική,
αρνί στη σούβλα, μεζέδες συνοδευόμενοι
με κρασί και ούζο, κοκορέτσι.
- Όλα τα δείπνα είναι σε μπουφέ και
περιλαμβάνουν νηστίσιμα εδέσματα

- Πρωινό σε πλούσιο, εορταστικό και
παραδοσιακό μπουφέ καθημερινά
- Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα & κρεατικά
- Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία, με
ζωντανή μουσική
- Όλα τα δείπνα είναι σε μπουφέ και
περιλαμβάνουν νηστίσιμα εδέσματα

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

Εκδρομή

Ημ.

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

VARRES 3*
Μπόχαλη (1,6χλμ από κέντρο
πόλης)

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

Πρωινό

165

95

220

235

110

350

275

129

410

285

145

430

PLAZA PALLAS 4*
Τσιλιβί (4χλμ από την πόλη)
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4

Ημιδιατροφή
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STRADA MARINA 4*
Πόλη - λιμάνι

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

TUI SENSIMAR
ZANTE MARIS 5*
ΗΟΤΕL & SPA
Τσιλιβί (5χλμ από την πόλη)

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
Οδικά ταξίδια
της εκδρομής
Περιλαμβάνονται
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
με το πρόγραμμα
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
check point κλπ).
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Διατροφή :
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
της εκδρομής
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
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.
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.

