
           

 

 
 

ΛΕΥΚΑΔΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΠΑΞΟΙ - ΠΑΡΓΑ 

Γηαλπθηεξεύζεηο ζηελ θνζκνπνιίηηθε Λεπθάδα ζην LEFKAS HOTEL  
ΚΠΑΛΗΟ ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΑ 

 ΔΘΓΡΟΚΖ ΣΟ ΑΠΔΡΑΛΣΟ ΓΑΙΑΕΗΟ ΣΟΤ ΗΟΛΗΟΤ !!! 
20 & 27 ΑΤΓΟΤΣΟΤ                                                       4 ΖΚΔΡΔ 
1η μέπα, Αθήνα – Κεζολόγγι – Σοςπλίδα – Ιεςκάδα : Αλαρώξεζε ην πξσί γηα ηνλ Ιζζκό όπνπ ζηάζε γηα 
θαθέ. πλερίδνπκε γηα ην Μεζνιόγγη όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ηνλ Κήπν ησλ Ηξώσλ θαη ην άγαικα ηνπ Λόξδνπ 
Βύξσλα. Καηόπηλ ζα αθνινπζήζνπκε παξαιίκληα δηαδξνκή γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ Σνπξιίδα γηα γεύκα θαη 
κπάλην. Με ζέα ηελ ιηκλνζάιαζζα ζα γεπζνύκε θξέζθα ςάξηα θαη ην ηνπηθό ρέιη. πλερίδνπκε δηακέζνπ κηαο 
σξαηόηαηεο δηαδξνκήο γηα ηελ Λεπθάδα όπνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν 
LEFKAS HOTEL . Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. ε απόζηαζε αλαπλνήο από ην μελνδνρείν 
καο βξίζθεηαη ην γξαθηθό γεθπξάθη θαη νη πεδόδξνκνη κε ηα ηαβεξλάθηα, ηηο θαθεηέξηεο θαη ηα λπρηεξηλά θέληξα. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
2η μέπα, Θποςαζιέπα Ιεςκάδα – Θεθαλονιά – Ηθάκη : Μεηά ην πξσηλό καο αλαρώξεζε γηα  εκεξήζηα 
θξνπαδηέξα καο ζηα γεηηνληθά λεζηά Ιζάθε θαη Κεθαινληά. Μεηαθνξά ζηελ πξνθπκαία, επηβίβαζε ζην πινίν θαη 
αλαρώξεζε.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ζα έρνπκε ιεπηνκεξή μελάγεζε. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε 
παλέκνξθε παξαιία ησλ Δγθξεκλώλ. Σα ηπξθνπάδ λεξά ηεο παξαιίαο είλαη ηα πην θξπζηάιιηλα ηνπ λεζηνύ, 
αηζζάλεζαη όηη θνιπκπάο ζε κία απέξαληε πηζίλα. Παξακνλή γηα κπάλην. Πεξλώληαο από Πόξην Καηζίθη 
ζπλερίδνπκε γηα ην θνζκνπνιίηηθν Φηζθάξδν ηεο Κεθαινληάο. Παξακνλή ζηνλ δηαηεξεηέν παξαδνζηαθό νηθηζκό. 
πλερίδνπκε κε ην πινίν γηα ηελ παηξίδα ηνπ Οδπζζέα, ηελ Ιζάθε. Παξακνλή ζην καγεπηηθή παξαιία Αθάιεο – 
ρξπζή αθηή  γηα κπάλην. Καηά ηελ επηζηξνθή καο ζην Νπδξί, ζα πεξάζνπκε από ηελ ζπειηά Παπαληθνιή,  θαη ζα 
θάλνπκε ηνλ πεξίπινπ ηνπ θνξπηνύ , ην λεζί ηνπ Ωλάζε. Σν λεζάθη Μαδνπξί ζα ην δνύκε πξηλ ην ηέινο ηεο 
θξνπαδηέξαο καο. Άθημε ζην Νπδξί ην απόγεπκα, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. 
3η μέπα, Πάπγα – Παξοί - Ανηίπαξοι : Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ όκνξθε θσκόπνιε ηεο Πάξγαο, κε 
ζέα ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπ Ινλίνπ, όπνπ παξακνλή γηα κπάλην. Όζνη επηζπκνύλ πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνπο 
Παμνύο – Αληίπαμνπο. Θα επηζθεθζνύκε ηα δύν παλέκνξθα λεζηά ηνπ Ινλίνπ Παμνύο θαη Αληίπαμνπο ηα κηθξόηεξα 
λεζηά ησλ Δπηαλήζσλ. Πξώηε καο ζηάζε ε Αληίπαμνη ζηελ παξαιία Βνπηνύκη κηα από ηηο νκνξθόηεξεο παξαιίεο 
ηνπ λεζηνύ κε ιεπθή άκκν, βόηζαια θαη θξπζηάιιηλα γαιαδνπξάζηλα λεξά. Σν πινίν ζα παξακείλεη γηα πεξίπνπ κηα 
ώξα ώζηε λα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο ζηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπ Ινλίνπ, νη ηνικεξνί έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 
λα βνπηήμνπλ από ην πινηάξην. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηηο ζπειηέο ησλ Παμώλ, γηα ην κηθξό ζπήιαην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ην 
Μνγγνλήζη, θαηαιήγνληαο ζηνλ γξαθηθό Γάην ηελ πξσηεύνπζα ησλ Παμώλ ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη θπζηθά, από 
δύν λεζάθηα, ηελ Παλαγηά θαη ηνλ 'Άγην Νηθόιαν. Θα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή καο (2:30 ώξεο) γηα 
πεξηπάηνπο, θαγεηό θαη κπάλην. Δπηζηξνθή ζηελ Πάξγα ην απόγεπκα γηα θαθεδάθη, θαηόπηλ γηα ην μελνδνρείν καο. 
Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζε ηνπηθό εζηηαηόξην κε κνπζηθή.  
4η μέπα, Η.Κ. Φανεπωμένηρ – Αγ. Λικήηαρ – Αθήνα : Μεηά ην πξσηλό καο επίζθεςε ζηελ Μνλή 
Φαλεξσκέλεο πνπ απνηειεί ζξεζθεπηηθό θέληξν ηνπ λεζηνύ. Δπόκελε ζηάζε καο ε όκνξθε παξαιία ηνπ Αγ. 
Νηθήηα. Παξακνλή γηα κπάλην ζηα πεληαθάζαξα λεξά θαη γεύκα ειεύζεξα. Αξγά ην κεζεκέξη παίξλνπκε ην δξόκν 
ηεο επηζηξνθήο, κέζσ Ακθηινρίαο, γέθπξαο Ρίνπ Αληίξηνπ, Αθξάηα θαη κε ηηο αλάινγεο ζηάζεηο θηάλνπκε ζηελ 
Αζήλα. 
 
4 ΙΟΓΟΗ ΓΗΑ ΛΑ ΣΖΛ ΠΡΟΣΗΚΖΔΣΔ 
 ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΣΙ ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΠΑΡΑΛΙΔ, ΔΓΚΡΔΜΝΟΙ, ΠΑΞΟΙ, ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ 
 1 ΔΚΓΡΟΜΗ 5 ΝΗΙΑ 
 ΞΔΚΟΤΡΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ  

TIMH ΤΚΚΔΣΟΥΖ : 190€                       ΚΟΛΟΘΙΗΛΟ +90 € 
ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ :  
 Μεηαθνξά κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 Γηαλπθηεξεύζεηο ζην θεληξηθό  μελνδνρείν LEFKAS HOTEL ( αλαθαηληζκέλα δσκάηηα), κε πξσηλό 
 ΓΩΡΟ Κξνπαδηέξα ΛΔΤΚΑΓΑ-ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ  
 Αξρεγόο-πλνδόο εθδξνκήο, Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο, Φ.Π.Α  

 
ΓΔΛ ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ : Ο δεκνηηθόο ηνπξηζηηθόο θόξνο, ε θξνπαδηέξα ζηνπο Παμνύο 


