4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΑΠΟ 9 ΕΩ 12 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

1Η ΗΜΕΡΑ:ΦΛΩΡΙΝΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ
Αναχϊρθςθ από Φλϊρινα ςτισ 06:00 και από το Αμφνταιο ςτισ 7:00 για Ηγουμενίτςα από όπου κα πάρουμε το
πλοίο για Κζρκυρα. Κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για καφζ και ξεκοφραςθ. Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα και
απόπλουσ για Κζρκυρα. Μετά από ζνα απολαυςτικό ταξίδι άφιξθ ςτο πανζμορφο νθςί των Φαιάκων. Τακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο. Μετάβαςθ για μπάνιο ςτθν παραλία. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Μετάβαςθ ςτθν πόλθ για βόλτα.
Διανυκτζρευςθ.
2Η ΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ
Πρωινό. Αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτο Αχίλλειο, ςτθν ςυνζχεια περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ και επίςκεψθ
ςτον Ιερό Ναό του πολιοφχου Αγ. Σπυρίδωνα. Στθν ςυνζχεια κα πάμε ςτθν περιοχι « Κανόνι » από όπου κα δοφμε
και το μοναδικό Ποντικονιςι και τθ μονι των Βλαχερνϊν. Μετάβαςθ ςε παραλία για μπάνιο. Επιςτροφι ςτο
ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Μετάβαςθ ςτθν πόλθ για βόλτα. Διανυκτζρευςθ
3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΤΡΑ
Πρωινό. Αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ Παλαιοκαςτρίτςα ίςωσ το πιο φθμιςμζνο ςθμείο του νθςιοφ. Άφιξθ ςτθν
Παλαιοκαςτρίτςα και επίςκεψθ ςτο Μοναςτιρι τθσ Παναγίασ χτιςμζνο τον 13ο αιϊνα, ςτθν κορυφι του βράχου.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για μπάνιο. Επίςκεψθ ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ Κουμ-Κουατ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.
Χρόνοσ ελεφκεροσ. Μετάβαςθ ςτθν πόλθ για βόλτα. Διανυκτζρευςθ
4Η ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΤΡΑ - ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και αναχϊρθςθ από Κζρκυρα με το ferry boat για τθν Ηγουμενίτςα και ςτθν ςυνζχεια ςτάςθ ςτα Γιάννενα
για φαγθτό. Συνεχίηοντασ τον δρόμο τθσ επιςτροφισ, το βράδυ άφιξθ ςτθν πόλθ μασ γεμάτοι όμορφεσ εντυπϊςεισ.

TIMH ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 200€/άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ.
Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα.
3 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο με θμιδιατροφι.
Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.
Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και Φ.Π.Α.
Φόρο διαμονισ.
Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ειςόδουσ μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων , διαςκεδάςεισ, ποτά, φιλοδωριματα .
Ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο.

ΚΛΕΙΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ Α 30 ΗΜΕΡΕ ΝΩΡΙΣΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΣΩΗ 10%

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Website: www.giatrakastravel.gr

