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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                            5 & 4 ΗΜΕΡΕΣ  
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αθήνα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα : Αναχώρηση το πρωί για Ισθμό όπου στάση, 
συνεχίζουμε για Αμφιλοχία και έπειτα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεσες στάσεις.  Επιβιβαζόμαστε στο 
Φέρρυ Μπώτ με προορισμό το νησί των Φαιάκων. Άφιξη και μεταφορά με το πούλμαν στο ξενοδοχείο μας, 
τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Μεταφορά στην εκκλησία για να παρακολουθήσαμε τον  Επιτάφιο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση.   
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Πόλη (Κανάτια) – Αχίλλειο : Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την πόλη και την  
πλατεία της Σπιανάδας και την εκκλησία του Αγίου  Σπυρίδωνα όπου θα παρακολουθήσουμε τη λιτανεία του 
Ιερού σκηνώματος του Αγίου με τον Επιτάφιο. 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. Στην συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά καντούνια, θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα πολιούχου, το 
παλιό & νέο φρούριο, το ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, το Δημαρχείο, την Λότζια, και την Ιόνιο 
Ακαδημία. Θα συνεχίσουμε στην γραφική Παλαιοκαστρίτσα. Περνώντας από το εργαστήρι του παραδοσιακού 
γλυκού της Κέρκυρας του κουμ κουάτ, θα κάνουμε μία μικρή στάση. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για καφέ και 
βόλτα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν μία όμορφη βαρκάδα στις σπηλιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Ανάστασης.  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 : Σήμερα Πάσχα! Γιορτή Αγάπης, Ανάστασης & Ορθοδοξίας! 
Μετά το πλούσιο πρωινό χαρείτε τη γιορτινή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου με το έθιμο του σουβλίσματος των 
αρνιών που θα έχουνε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί με συνοδεία γευστικών εδεσμάτων & ποτών. Στη συνέχεια 
θα απολαύσουμε το πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα με μουσική και χορό.  Το απόγευμα αναχώρηση για 
το Κανόνι από όπου και η θέα στο Μοναστήρι της Βλαχέρνας και το Ποντικονήσι. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο,  
Διανυκτέρευση.   
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ, Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα : Μετά το πρωινό μας, θα κατευθυνθούμε στην γραφική 
Παλαιοκαστρίτσα. Περνώντας από το εργαστήρι του παραδοσιακού γλυκού της Κέρκυρας του κουμ κουάτ, θα 
κάνουμε μία μικρή στάση. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
κάνουν μία όμορφη βαρκάδα στις σπηλιές. Το απόγευμα θα  μεταβούμε  στην πόλη της Κέρκυρας και στην 
πλατεία της Σπιανάδας και το Λιστόν, ελεύθερος χρόνος να γνωρίσομε την πόλη & επίσκεψη στον Άγιο 
Σπυρίδωνα Πολιούχο της Κέρκυρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,  δείπνο και διανυκτέρευση. 
ΤΡΙΤΗ, 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. 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

4 ΗΜΕΡΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 

**EARLY BOOKING 245€ 310€ 

- 270€ 330€ 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SENTIDO APOLLO PALACE 4* 
 Πρωινά σε πλούσιο μπουφέ 
 Ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ  
 Αναστάσιμο δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και Εορταστικό  πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική σε 

αντικατάσταση της ημιδιατροφής 
 Προ-εορταστικό μπουφέ, μεζεδάκια & ούζο  
 Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 
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 Ποτό καλωσορίσματος 
 Τσουρέκια και πασχαλινά αυγά στο δωμάτιο  
 Λαμπάδα για την Ανάσταση   
 Δωρεάν χρήση Γυμναστηρίου (μόνο ενήλικες )  

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  Ακτοπλοϊκό εισιτήριο Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα,  Δημοτικός 
Φόρος. 
              
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πρωινό Καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Δείπνο με νηστίσιμα και μη σε πλούσιο μπουφέ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναστάσιμο Δείπνο με μαγειρίτσα & εδέσματα σε πλούσιο μπουφέ 
KΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ : ουζομεζέδες στον αίθριο χώρο, Πασχαλινό γεύμα σε πλούσιο μπουφέ με ψητά αρνιά και 
γλέντι με ζωντανή  μουσική . 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ : Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ            4 ΗΜΕΡEΣ,              17  – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ : ΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΣΧΑ: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΚΑΝΟΝΙ  
ΔΕΥΤΕΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΘΗΝΑ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τιμή EARLY BOOKING ισχύει για περιορισμό αριθμό θέσεων  
 

 


