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ΛΕΥΚΑΔΑ...“Η αρχαία ομορφιά του Ιονίου”
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Ακολουθώντας την Εγνατία
οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων, Πρέβεζας
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Λευκάδα. Μια
πόλη η οποία μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιονίου με τα
υπόλοιπα νησιά, αλλά με ένα σημαντικό συγκριτικά πλεονέκτημα, καθώς η
πρόσβαση από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί
δεν έχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε
στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε
στα δρομάκια της όμορφης πόλης και να παρακολουθήσουμε την
περιφορά του Επιταφίου. Στη χώρα (κάθε εκκλησία έχει τον επιτάφιό της,
το ιερό Κουβούκλιο), κάθε ναός βγάζει τον επιτάφιό του στη συνοικία του
και μόνο αυτός της Μητρόπολης καταλήγει συνοδεία των επισήμων και
της Φιλαρμονικής, αφού διασχίσει την αγορά, στην κεντρική πλατεία. Θα
επιστρέψουμε στη συνέχεια στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε την περιήγησή μας στην πόλη. Θα
συναντήσουμε μια εορταστική ατμόσφαιρα με την Φιλαρμονική να βγαίνει
από νωρίς παίζοντας εμβατήρια και δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές
να «ρίξουν το κομμάτι», ένα πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το πέσιμο
του θα κάνει μεγάλο κρότο για να σπάσει το πένθος της Μεγάλης
Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδωσε
τον Ιησού. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο, την Δημοτική
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το όποιο είναι ατομική συλλογή
και περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής Λευκάδος. Αναχωρούμε
για το Νυδρί από όπου με πλοιάριο και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει,
θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την
Μαδουρή με το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό
του Ωνάση. Αναχώρηση για την πανέμορφη Βασιλική, το τρίτο πιο
τουριστικό θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν μαγνήτης
του τουρίστες, καθώς οι ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και το
πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει
το προνόμιο να δροσίζεται από ρεύματα που την καθιστούν μία από τις
καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος
για περιήγηση και καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στη
συνέχεια δείπνο με την πατροπαράδοτη Μαγειρίτσα.

ΗΜΕΡΕΣ
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3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού
Κυρά Φανερωμένη. Θα επισκεφθούμε την δυτική πλευρά του νησιού,
μια διαδρομή που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» της
δυτικής Λευκάδας, την προϊστορία των φοβερών εγκατακρημνίσεων,
που σχημάτισαν τους απότομους βράχους, την απύθμενη βαθυγάλανη
απεραντοσύνη του Ιονίου αλλά και τις πιο όμορφες και ξακουστές
σε όλο τον κόσμο παραλίες του νησιού. Κατά την διαδρομή μας θα
κάνουμε στάση στο χωριό του Αγίου Νικήτα, που έχει χαρακτηριστεί
παραδοσιακός οικισμός. Η θάλασσα που απλώνεται μπροστά του έχει
κρυστάλλινη διαύγεια με θέα το πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό που
διαθέτει θάλασσα, φαγητό, διασκέδαση. Ύστερα από μια σύντομη
παραμονή για καφέ και ξεκούραση συνεχίζουμε την βόλτα μας μέχρι
να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά
χτισμένα και θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από
τη Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να ανεβούμε μέχρι
την παλιά εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό
καμπαναριό και το προαύλιο που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε
επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί από τους σεισμούς και έχει ξαναχτιστεί.
Στο τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία 1850. Θα επιστρέψουμε στην χώρα για
το μεσημεριανό μας παραδοσιακό γεύμα και στη συνέχεια ξεκούραση.
Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για τις τελευταίες μας βόλτες στο νησί.
4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε
μια πρώτη στάση στα Σύβοτα, ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια
θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περιήγηση.
Ο οικισμός των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον
οποίο βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες με παραλίες με
κρυστάλλινα νερά και πράσινο ως τη θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα
ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο
της επιστροφής μας επισκεπτόμαστε το Μουσείο Βρέλλη, με τα κέρινα
ομοιώματα και στη συνέχεια το σπήλαιο του Περάματος με τους
χιλιόχρονους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αναχώρηση για Μέτσοβο,
όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα, και παίρνοντας πλέον τον δρόμο της
Εγνατίας οδού, φτάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

SANTA MAURA HOTEL
Στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την παραλία. Έχει ανακαινιστεί δύο φόρες σεβόμενοι πάντα τον
χαρακτήρα και την ταυτότητα του κτιρίου , με σκοπό την άνετη και ευχάριστη διαμονή. Με διαφορετική διαρρύθμιση σε κάθε δωμάτιο, προσφέρει
την δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Στο αίθριο μπορείτε να απολαύσετε ένα γευστικό πρωινό με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα.
Διαθέτει επίσης κήπο και δωρεάν wi-fi σε όλο το κτίριο. Τα δωμάτιά του περιλαμβάνουν κεντρικό κλιματισμό A/C, δορυφορική τηλεόραση, mini
bar, δωρεάν wi-fi, στεγνωτήρα μαλλιών στο μπάνιο.

PIROFANI HOTEL
Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς της Λευκάδας σε απόσταση 30μ. από τη λιμνοθάλασσα. Τα άνετα δωμάτιά
του, πρόσφατα ανακαινισμένα προσφέρουν μια αίσθηση πολυτέλειας με την όμορφη διακόσμηση. Διαθέτουν δωρεάν wi-fi, μπάνιο με ντουζιέρα,
τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ψυγείο, σεσουάρ, ηχομόνωση, σίδερο ρούχων, καφετιέρα.

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

Σελ

Εκδρομή

Ημ.

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

SANTA MAURA
πόλη Λευκάδας

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

Πρωινό
καθημερινά
στο ξενοδοχείο
& Πασχαλινό
γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο

195

135

290

210

145

295

219

145

310

Ημιδιατροφή
ΛΕΥΚΑΔΑ
85

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

4
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NIRIKOS 2*
πόλη Λευκάδας

PIROFANI 3* plus
πόλη Λευκάδας

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

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

Πρωινό
καθημερινά
στο ξενοδοχείο
& Πασχαλινό
γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο

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.

Αναχωρήσεις & από Σέρρες - Καβάλα

με κόστος 5ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

