
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498

Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου,
το οποίο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.

Αναχωρήσεις: 21 Απριλίου, 4 Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2020

6ΗΜΕΡΟ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1η Μέρα
Αναχωρούμε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 
7.30 ώρα το πρωί για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε 
πολυτελές λεωφορείο και αμέσως για τον Ισθμό της 
Κορίνθου. Στάση για καφέ. Στη συνέχεια για την 
Πάτρα. Προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Ανδρέα και 
ακολούθως για το λιμάνι της Κυλήνης. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και ακολούθως επιβίβαση στο καράβι 
για το νησί της Κεφαλονιάς. Άφιξη στην Κεφαλονιά 
και ακολούθως για το Αργοστόλι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από την Κεφαλονιά με 
καράβι για τη νήσο Ζάκυνθο. Φτάνουμε στο νησί και 
επίσκεψη στην πατρίδα του Δ. Σολωμού και Α. Κάλβου. 
Θα έχουμε μια περιήγηση για γνωριμία με την πόλη και 
επίσκεψη στην τρίκλιτη Βασιλική του πολιούχου του 
νησιού Αγίου Διονυσίου με το πυργοειδές καμπαναριό 
του ναού που θυμίζει αυτό του Αγίου Μάρκου στη 
Βενετία. Στο ναό φυλάσσετε το ιερό λείψανο του 
Αγίου, το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα σε μια 
ασημένια λάρνακα. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον λόφο του Στράνη όπου ο ποιητής μας Σολωμός 
εμπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό μας ύμνο. Χρόνο 
σε εστιατόριο για γεύμα και για βόλτα στην πόλη. Το 
απόγευμα επίσκεψη στο χωριό Μαχαιράδος όπου θα 
προσκυνήσουμε στην ξακουστή εκκλησία της Αγίας 
Μαύρης. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε για την 
Καφαλονιά. Διανυκτέρευση στην Κεφαλονιά.

3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα την περιήγησή μας στο νησί της 
Κεφαλονιάς με πρώτο σταθμό το χωριό Μαρκόπουλο, 
όπου θα προσκυνήσουμε τον ιερό Ναό της Παναγίας 
των Φιδιών. Στη συνέχεια προσκύνημα στον πολιούχο 
Άγιο του νησιού, τον Άγιο Γεράσιμο, του οποίου το 
λείψανο είναι άφθαρτο. Αργότερα γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και στη συνέχεια επίσκεψη στα σπήλαια της 
Μελισσάνης, όπου θα μας εντυπωσιάσει η λίμνη με τους 
σταλακτίτες. Επιστροφή στο Αργοστόλι. Υπόλοιπος 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Κεφαλονιά.

4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το τουριστικό 
θέρετρο της Κεφαλονιάς το Φισκάρδο. Ακολούθως από 
εκεί με καράβι, φθάνουμε στη νήσο Λευκάδα. Επίσκεψη 
στη Μονή Παναγίας Φανερωμένης και στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε στο τουριστικό νησί το Νυδρί. Χρόνος 

για βόλτα. Γεύμα και προαιρετική κρουαζιέρα στο 
νησάκι του Σκορπιού. Ακολούθως για τα Ιωάννινα. 
Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

5η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το γραφικό 
Μέτσοβο, όπου θα μας εντυπωσιάσει η αρχιτεκτονική 
του χωριού και τα παραδοσιακά τυριά και άλλα 
εδέσματα που έχουν. Στη συνέχεια επίσκεψη στη λίμνη 
της κυρα-Φροσύνης και στο νησάκι του Αλή Πασά. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη των Ιωαννίνων. Διανυκτέρευση 
στα Ιωάννινα.

6η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από τα Ιωάννινα μέσω 
Ναυπάκτου, περνώντας από το κοσμοπολίτικο Γαλαξίδι 
και την Ιτέα, φθάνουμε στο ιστορικό Μοναστήρι του 
Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά. Προσκύνημα, γεύμα στην 
Αράχωβα και ακολούθως παίρνουμε τον δρόμο για 
το Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή μας στην 
Κύπρο.
___________________________________________

Τιμή συμμετοχής: €675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
   €775 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
   €650 κατ’ άτομο (τρίκλινο)
   €620 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο 
                       με τους γονείς)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίου.
• 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* και 4* με 

πρόγευμα.
• Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα 

λεωφορεία.
• Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - 

Λευκάδας, Νησάκι του Αλή Πασά.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 

σπήλαια.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι 

προαιρετικό.
• Γεύματα.


