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Άρτα

Λευκάδα

Ιωάννινα

4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΗΜΕΡΕΣ
17/4

“Οι παραλίες των βουνών...η Ελλάδα που πρέπει να ανακαλύψεις”
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 07.30 και μέσω Εγνατίας οδού θα
κάνουμε μια πρώτη στάση στα πανέμορφα Ιωάννινα. Θα επισκεφθούμε
αρχικά το σπήλαιο του Περάματος και θα συνεχίσουμε για το κέντρο
της πόλης όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα στην πανέμορφη
λίμνη. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια το Μπιζάνι για να δούμε το νέο
Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλλη. Επόμενος σταθμός μας η
όμορφη παραθαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Άφιξη στο ξενοδοχείο
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την
Περιφορά του Επιταφίου, κατά την οποία συγκεντρώνονται οι Επιτάφιοι
από όλες τις ενορίες της πόλης στην κεντρική πλατεία «Ανδρούτσου». Η
λειτουργία γίνεται από τον Δεσπότη της Μητρόπολης και στη συνέχεια
κάθε Επιτάφιος επιστρέφει στην ενορία του. Τα κάλαντα της Μεγάλης
Παρασκευής, μοναδικό έθιμο της Πρέβεζας λέγονται συνήθως από
σχολικές ομάδες. Ομάδες από αγόρια και κορίτσια μαυροφορεμένα
κρατούν ένα στεφάνι που έχει πλεχθεί με τα ωραιότερα λουλούδια
της εποχής και αυτό κατόπιν αποτίθεται με μεγάλο σεβασμό είτε
στον ΕΠΙΤΑΦΙΟ είτε στον τάφο του πρόσφατα νεκρού της ενορίας.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΤΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την παρακολούθηση της Πρώτης
Ανάστασης η οποία γίνεται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Την ώρα της
λειτουργίας σε πολλά μέρη των περιοχών του Ιονίου τηρείται το έθιμο «το
σπάσιμο της στάμνας». Με το σπάσιμο πήλινων αντικειμένων γιορτάζει
και η Πρέβεζα την πρώτη Ανάσταση. Στο Σαϊτάν Παζάρ και την Κεντρική
αγορά της πόλης, δεκάδες συμπολίτες και επισκέπτες γιορτάζουν
την Ανάσταση του Χριστού σπάζοντας πήλινα στο πλακόστρωτο
συμβολίζοντας έτσι τη νίκη της ζωής ενάντια του θανάτου. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου την Άρτα,
πόλη με σημαντική βυζαντινή παράδοση. Στην είσοδο της πόλης
βρίσκεται το θρυλικό πέτρινο γεφύρι, σήμα κατατεθέν της πόλης,
γνωστό από το ομώνυμο δημοτικό ποίημα. Στάση για καφέ, περιήγηση
στο όμορφο τοπίο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα
επισκεφθούμε την πόλη της Πρέβεζας για να παρακολουθήσουμε την
Ανάσταση και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για το παραδοσιακό
Αναστάσιμο δείπνο και την μαγειρίτσα.

ADONIS HOTEL - Πρέβεζα
Στην πανέμορφη περιοχή του Μύτικα και μόλις 50 μέτρα από την
πεντακάθαρη παραλία, μια από τις πιο καθαρές και η μεγαλύτερη
της Ευρώπης, βρίσκεται το νεόκτιστο συγκρότημα Adonis Hotel &
Apartments. Η διαμονή στο συγκεκριμένο κατάλυμα σας δίνει την
ευκαιρία για διακοπές σε ένα ήσυχο και όμορφο περιβάλλον κοντά
στην θάλασσα και άμεση πρόσβαση στα ταβερνάκια του χωριού.
Διαθέτει πισίνα, pool bar, ελεύθερο wi-fi, parking. Όλα τα δωμάτια
έχουν τηλέφωνο, air - condition, τηλεόραση, ψυγείο, ατομικό λουτρό,
σεσουάρ και ατομική βεράντα με θέα την πισίνα. Τα studios διαθέτουν
επίσης και πλήρη εξοπλισμό που περιλαμβάνει κουζίνα και τραπεζαρία.

3η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα. Επίσκεψη
στα αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου
Αθανασίου, Ενετικό κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα κάνουμε μια
επίσκεψη στην πόλη της Λευκάδας. Θα δούμε το επιβλητικό κάστρο
της Αγίας Μαύρας, το ναό του Αγίου Ιωάννη (εδώ δίδαξε ο Απόστολος
Παύλος), το ναό του Χριστού Παντοκράτορα (στο προαύλιο του βρίσκεται
ο τάφος του ποιητή Βαλαωρίτη) και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή
μας.
4η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την μαγευτική Πάργα,
χτισμένη στις πλαγιές ενός βραχώδους λόφου, με το βενετσιάνικο
κάστρο του 1572. Ένας περίπατος μέσα σε αυτή τη μικρή πολίχνη είναι
κάτι που πραγματικά αξίζει κανείς να κάνει. Γοητευμένοι από την Πάργα,
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό
Μέτσοβο όπου θα έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε τις φημισμένες τοπικές
γεύσεις, να κάνουμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία ή να πιούμε καφέ.
Το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες
στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας.

PREVEZA CITY - Πρέβεζα
Ένα άνετο κατάλυμα σε ιδανική τοποθεσία στην καρδιά της Πρέβεζας,
ακριβώς δίπλα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Αν σας
αρέσει η θάλασσα, η παραλία «Κυανή Ακτή» είναι μόλις εννέα λεπτά
μακριά με τα πόδια. Ο χώρος της υποδοχής προσφέρει μια ξεκάθαρη
«γεύση» του κομψού και άνετου περιβάλλοντος του ξενοδοχείου,
με υπέροχες αντίκες να διακοσμούν κάθε χώρο. Παρέχει δωρεάν
Wi-Fi σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους, άνετες
εγκαταστάσεις και πολλές ακόμα παροχές. Έχει λάβει πιστοποιητικό
Green Key, ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες
και καταλύματα, το οποίο απονέμεται σε εγκαταστάσεις που πληρούν
μια σειρά από περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση
“Greek Breakfast”, για το νόστιμο και θρεπτικό πρωινό του που
περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές
συνταγές της Ελληνικής κουζίνας. Βρίσκεται στο ιστορικό και εμπορικό
κέντρο της Πρέβεζας. Τα δωμάτιά του διαθέτουν air-condition, ψυγείο,
wi-fi, προϊόντα μπάνιου, πιστολάκι μαλλιών, επίπεδη τηλεόραση και
μπαλκόνι.

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

Εκδρομή

Ημ

Αναχ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑ
91

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

4

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

ADONIS HOTEL 3*

Πρωινό
Αναστάσιμο
Δείπνο &
Πασχαλινό
γεύμα σε
εστιατόριο

205

89

299

PREVEZA CITY HOTEL 2*

Πρωινό
Αναστάσιμο
Δείπνο &
Πασχαλινό
γεύμα

215

95

309
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ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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:

