ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΑΠΟ 6 ΕΩ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ

1η ημέρα : Φλώρινα – Λευκάδα
Αλαρώξεζε από ην Φιώξηλα ζηηο 6:00 θαη από Ακύληαην ζηηο 07:00. Γηα κέζνπ Γξεβελώλ , Μεηζόβνπ ,
Ισαλλίλσλ, Πξέβεδαο, ζπλερίδνπκε γηα ην ζηεξηαλό θαηαπξάζηλν λεζί, ηελ Λεπθάδα. Άθημε θαη επίζθεςε
ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν, ηελ δεκνηηθή βηβιηνζήθε , ην Μνπζείν θσηνγξάθσλ . Χξόλνο ειεύζεξνο γηα
κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Σηελ ζπλέρεηα ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Ξεθνύξαζε. Τν
βξαδάθη βόιηα ζηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο, λα πεξπαηήζνπκε ζην γξαθηθό πεδόδξνκν ηεο παιηάο πόιεο κε ηα
καγαδηά ηεο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε.
2η ημέρα : Λευκάδα
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Νπδξί όπνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε προαιρετική κρουαζιέρα γηα Ιζάθε –
Κεθαινληά. Σηελ δηαδξνκή ζα ζαπκάζνπκε ηα παλέκνξθα Πξηγθηπνλλήζηα, ηελ Μαδνύξε όπνπ είλαη ην
λενθιαζηθό αξρνληηθό ηνπ Βαιασξίηε θαη ην Σθνξπηό ηνπ Ωλάζε. Πξώηε ζηάζε ζην Φηζθάξδν ηεο
Κεθαινληάο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Ιζάθε. Άθημε ζην Βαζύ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ. Η ζέα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ επηζθέπηε είλαη εληππσζηαθή. Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ γηα
αγνξά ζηελ θάηαζπξε γξαθηθή πνιηηεία. Αλαρώξεζε γηα ηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνύ ην Κηόλη,
παξαιηαθό, παξαδνζηαθό ρσξηό πνπ θξίζεθε δηαηεξεηέν. Δπηζηξνθή ζηελ Λεπθάδα ην απόγεπκα. Τν
βξαδάθη βόιηα ζηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε.
3η ημέρα : Λευκάδα – Φλώρινα
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο, όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν λα
πξνζθπλήζνπκε. Σηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Ισάλληλα. Άθημε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα πεξηήγεζε θαη
θαθέ. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο. Άθημε ζηε Φιώξηλα ην βξάδπ.

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ - ΣΡΙΚΛΙΝΟ: 120€
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 160€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Μετακινιςεισ με ποφλμαν του γραφείου μασ ςφμφωνα με το πρόγραμμα.
2 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό .
Περιθγιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ειςόδουσ μουςείων και αρχαιολογικών χώρων.
Διαςκεδάςεισ, ποτά, φιλοδωριματα.
Ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο ( Κρουαηιζρα ).
Φόρος διαμονής 3€

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****

