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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Στο πολυτελές OPERA BLUE 4 *  

Δίπλα στην πόλη για να παρακολουθήσουμε όλες τις εκδηλώσεις  
Anax. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                                                                   4 ΗΜΕΡΕΣ  
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αθήνα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Επιτάφιος : Αναχώρηση το πρωί με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση. 
Στη συνέχεια για Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το νησί των Φαιάκων την Κέρκυρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο Opera Blue 
Hotel 4* στα Γουβιά μόλις 10 λεπτά από το κέντρο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα μεταβούμε στην πόλη όπου θα 
παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο της Μητροπόλεως ο οποίος συνοδεύεται από μεγάλα κεριά «τόρτσες», μανουάλια, πανύψηλα λάβαρα και 
φλάμπουρα τις «σκόλες». Εκεί βρίσκονται ο Ιερός Κλήρος, οι Αρχές του τόπου, οι Ερυθροσταυρίτισσες και οι Φιλαρμονικές Εταιρείες της 
Κέρκυρας, παίζοντας πένθιμα εμβατήρια. Στην Εσπιανάδα συναντώνται όλοι οι Επιτάφιοι και δημιουργούν κατανυκτική ατμόσφαιρα και ένα 
συναίσθημα μοναδικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας δείπνο και διανυκτέρευση.   
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Πόλη (Κανάτια) – Παλαιοκαστρίτσα - Μπενίτσες : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την πόλη και την  
πλατεία της Σπιανάδας, για να παρακολουθήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα τη λιτανεία του Ιερού σκηνώματος του Αγίου που 
καθιερώθηκε το 1550 όταν η Κέρκυρα σώθηκε από τον λιμό. Ακολουθεί η Πρώτη Ανάσταση με τα χιλιάδες κανάτια, τους «μπότηδες», σε 

όλη τη πόλη να πέφτουν από τα μπαλκόνια στα καντούνια δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα ενώ συγχρόνως θα χτυπούν οι καμπάνες 
όλων των εκκλησιών και οι φιλαρμονικές θα περιφέρονται δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα. Λίγο πιο κάτω στην παλιά πόλη μετά 
την πρώτη Ανάσταση πραγματοποιείται το έθιμο της Μαστέλας. Σύμφωνα με το έθιμο, οι κάτοικοι τοποθετούν ένα βαρέλι γεμάτο νερό και 
στολισμένο με λουλούδια και κορδέλες, καλούν περαστικούς να ρίξουν κέρματα κάνοντας μια ευχή. Την ώρα της Πρώτης Ανάστασης, 
κάποιος πέφτει μέσα και μαζεύει τα νομίσματα. Στην συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη, θα περπατήσουμε στα γραφικά καντούνια, θα 
επισκεφθούμε το παλιό & νέο φρούριο, το ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, το Δημαρχείο, την Λότζια, και την Ιόνιο Ακαδημία. Κατά 
τη βόλτα μας στη Σπιανάδα την μεγαλύτερη πλατεία ως προς το μέγεθος, της Ελλάδας θα δούμε μερικά από τα αξιολογότερα μνημεία του 

νησιού και βέβαια το Λιστόν. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για την Παλαιοκαστρίτσα, έναν επίγειο «παράδεισο» με έξι γραφικούς 

όρμους. Ψηλά στο βράχο προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής, παραμονή για γεύμα. Στην συνέχεια ακολουθώντας μια 

όμορφη διαδρομή φθάνουμε στις Μπενίτσες, στα νότια του νησιού, για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ μετάβαση στην επιβλητική Σπιανάδα για να παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή της Ανάστασης. Κατόπιν επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί το  Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο μας με παραδοσιακή μαγειρίτσα, διάφορα 
εδέσματα και να τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά! Διανυκτέρευση. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ, Πασχαλινό Γλέντι – Κανόνι – Πόλη : Σήμερα Πάσχα! Γιορτή Αγάπης, Ανάστασης & Ορθοδοξίας! Μετά το πλούσιο 
πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Κανόνι από όπου και η θέα στο Μοναστήρι της Βλαχέρνας το πιο ξεχωριστό διότι βρίσκεται στην μέση της 
θάλασσας και συνδέεται με ένα μικρό λιμανάκι μέσω ενός στενού περάσματος. Λίγο πιο κάτω θα δούμε το Ποντικονήσι ένας καταπράσινος 
και δενδροφυτεμένος βράχος, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο της λιμνοθάλασσας του Χαλικιόπουλου. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο για να 

χαρούμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου με το έθιμο του σουβλίσματος των αρνιών που θα έχουνε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί 
με συνοδεία γευστικών εδεσμάτων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική και χορό. Αργά το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη και την κεντρική πλατεία για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.   
ΔΕΥΤΕΡΑ, Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το λιμάνι όπου και θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για 
την Ηγουμενίτσα. Επιστροφή με ανάλογες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση στην Αθήνα. 
 

4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
 ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ OPERA BLUE 4* ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 
 ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο μας : Το Το Opera Blue Hotel 4* βρίσκεται στη περιοχή Γουβιά, μόλις δέκα λεπτά από το κέντρο της 
πόλης, σε ειδυλλιακή τοποθεσία, πλήρως ανακαινισμένο.  Χτισμένο σε Βενετσιάνικο στιλ, διαθέτει φωτεινά και καλαίσθητά δωμάτια πλήρως 
εξοπλισμένα και ανακαινισμένα, εξασφαλίζοντας μία άνετη διαμονή στην Κέρκυρα. Τα δωμάτια έχουν θέα στην πισίνα ή στον περιβάλλοντα 
χώρο, προσφέρουν τις απαραίτητες ανέσεις με δωρεάν WIFI, δορυφορική τηλεόραση,  ψυγειάκι, είδη προσωπικής φροντίδας και σεσουάρ . 
Το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρική θέρμανση, Wi-Fi σε όλους τους χώρους, πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα  . Στο μπαρ της πισίνας μπορείτε να 

απολαύσετε snacks, αναψυκτικά, διάφορους καφέδες, αλκοολούχα και μη ποτά, δροσιστικά κοκτέιλ και παγωτά. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 285€                  

Early Booking 270€ (μέχρι εξαντλήσεως) 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Διανυκτερεύσεις στο OPERA BLUE HOTEL 4*  
 Πρωινά σε πλούσιο μπουφέ 
 Ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ  
 Αναστάσιμο δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και Εορταστικό  πασχαλινό γεύμα με μουσική σε αντικατάσταση της ημιδιατροφής 
 Προ-εορταστικό μπουφέ, μεζεδάκια & ούζο ή τσίπουρο 
 Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 
 Λαμπάδα για την Ανάσταση  
 Πρωτόκολλα Covid ‘19 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:   

 Ακτοπλοϊκό εισιτήριο για Κέρκυρα    
 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος   
 Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
 Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα 

 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του 
              
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πρωινό Καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα και επιδόρπιο 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή Μαγειρίτσα, αυγά, εδέσματα και επιδόρπιο  
KΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ : Προ-εορταστικός μπουφές με εδέσματα δίπλα στην πισίνα με Ούζο ή τσίπουρο, Πασχαλινό γεύμα με αρνιά, μεζέδες, 
και γλέντι με μουσική. 
 


