5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΗΝ ΖΑΚΤΝΘΟ
ΑΠΟ 3 ΕΩ 7 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
1Η ΗΜΕΡΑ : ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΤΛΛΗΝΗ-ΖΑΚΤΝΘΟ
Αναχϊρθςθ από Φλϊρινα ςτισ 6:00 και από Αμφνταιο ςτισ 7:30 για Ζάκυνκο μζςω Εγνατίασ οδοφ – Γρεβενά –
Ιωάννινα – Άρτα – Αμφιλοχία-Αγρίνιο – Μεςολόγγι. Περνάμε τθ μεγαλφτερθ κρεμαςτι γζφυρα Ρίου – Αντιρρίου,
Πάτρα και άφιξθ ςτθν Κυλλινθ. Επιβίβαςθ ςτο ferry boat και απόπλουσ για Ζάκυνκο. Άφιξθ και τακτοποίθςθ.
Χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΚΤΝΘΟ
Πρωινό και περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Προςκφνθμα ςτο ναό του Αγίου Διονφςου πολιοφχου του νθςιοφ. Επίςκεψθ ςτο
μουςείο – μαυςωλείο ολωμοφ και Κάλβου κακϊσ και ςτο μουςείο μεταβυηαντινισ τζχνθσ. Μια βόλτα ςτθν
Μπόχαλθ με τθν μαγευτικι τοποκεςία και τθν εκκλθςία τθσ Ζωοδόχου Πθγισ ςτο λόφο τράνθ όπου ο Διόνυςοσ ο
ολωμόσ εμπνεφςτθκε τον Εκνικό μασ Ύμνο. Θα καταλιξουμε ςε μια όμορφθ παραλία για μπάνιο. Επιςτροφι ςτο
ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΚΤΝΘΟ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για το νοτιοδυτικό κομμάτι του νθςιοφ. Θα επιςκεφκοφμε το χωριό Μαχαιράδο, τθν
εκκλθςία τθσ Αγίασ Μαφρασ και κα καταλιξουμε ςτθ «λίμνθ» Κερί για μπάνιο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.
Διανυκτζρευςθ.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΚΤΝΘΟ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για μπάνι, ξεκοφραςθ ςτα κακαρά νερά τθσ παραλίασ του Σςιλιβι. Προτείνουμε
προαιρετικι εκδρομι ςτθν Κεφαλονιά με το προςκφνθμα ςτον Αγ. Γεράςιμο, το πιλαιο Δρογκοράτθ, και τθ λίμνθ
Μελιςςάνθ. Επιςτροφι αργά το απόγευμα. Διανυκτζρευςθ.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΚΤΝΘΟ-ΚΤΛΛΗΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και ζτοιμοι για τθν επιςτροφι μασ με ωραίεσ αναμνιςεισ από το μαγευτικό νθςί τθσ Ζακφνκου. Επιβίβαςθ
ςτο ferry boat, απόπλουσ. Άφιξθ ςτθν Κυλλινθ. υνεχίηουμε για τθν πόλθ μασ με το ποφλμαν. Άφιξθ αργά το βράδυ.
TIMH ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 290€/άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ.
Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια με επιςτροφι.
4 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο με θμιδιατροφι.
Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.
Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και Φ.Π.Α.
Αρχθγό-ςυνοδό του γραφείου μασ .
Φόρο διαμονισ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ειςόδουσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, προαιρετικζσ εκδρομζσ, επιπλζον γεφματα, ποτά.
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