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ΣΙΜΗ 180€

ΠΡΟΥΟΡΑ:165€*
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΠΗ & ΤΛΛΟΓΟΤ



1η Ημέρα: Αναχώρηση το πρωί με
κατεύθυνση την Κυλλήνη και με
ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και
καφέ. Από εκεί θα μεταφερθούμε με το
πλοίο στον Πόρο της Κεφαλλονιάς όπου
θα έχουμε χρόνο για γεύμα και
προαιρετικό –για τους τολμηρούς-
μπάνιο.

Εν συνεχεία για Μαρκόπουλο
επίσκεψη στην Εκκλησία της Παναγίας
της Φιδούσας, που πήρε το όνομα της
από τα φίδια που κάποτε κύκλωσαν τη
Μονή και έτρεψαν σε φυγή πειρατές που
είχαν αποβιβαστεί στο νησί και είχαν
σκοπό να το λεηλατήσουν. Κατόπιν
κατευθυνόμαστε για την πρώτη γνωριμία
με την πρωτεύουσα του νησιού το
Αργοστόλι. Το απόγευμα με το πλοίο θα
περάσουμε στο Ληξούρι και από εκεί στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μετά το πρωινό
αναχώρηση για το Μοναστήρι του Αγ.
Γερασίμου για να προσκυνήσουμε το
λείψανο του Αγίου που είναι και ο
προστάτης του νησιού. Εν συνεχεία για
το πήλαιο της Δρογκαράτης με τους
σπάνιους σταλακτίτες, γνωστό επίσης
για την εξαιρετική ακουστική του και τις
συναυλίες που διοργανώνονται σε αυτό
και από εκεί για το εντυπωσιακό
βαραθρώδες Λιμνοσπήλαιο της
Μελισσάνης. Συνεχίζουμε για το
παραλιακό χωριό Αγ. Ευφημία.
Παραμονή για μπάνιο και γεύμα.

Το απόγευμα αφού περάσουμε από
τη άμη καταλήγουμε πάλι στο
Αργοστόλι όπου θα δούμε την Γέφυρα
του Δεβοσέτου, το Λιθόστρωτο, τον
Φάρο των Αγίων Θεοδώρων, θα
επισκεφθούμε τις Καταβόθρες όπου θα
παρατηρήσουμε το μοναδικό γεωλογικό
φαινόμενο, και θα έχουμε χρόνο για
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση



3η Ημέρα: Πρωινό και μέσω
όμορφης διαδρομής προσπερνώ-
ντας τον Μύρτο, τη διάσημη και με
διεθνή βραβεία παραλία και την
γραφική Χερσόνησο της Άσσου
με το εντυπωσιακό κάστρο της
επισκεπτόμαστε το κοσμοπολίτικο
Φισκάρδο, το πανέμορφο
παραδοσιακό χωριό με το γραφικό
λιμανάκι του όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και
γεύμα.

Κατά την επιστροφή μας στο
ξενοδοχείο θα περάσουμε από το
Ληξούρι όπου θα επισκεφθούμε
την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη, τις
Εκκλησίες της πόλης, (στη
σημερινή ημέρα και εφ’ όσον είναι
ανοιχτή η Ιερά Μονή Παναγίας
Κηπουραίων με την απέραντη θέα
στο γαλαζοπράσινο Ιόνιο, την
άγρια ομορφιά και τους
πνευματικούς θησαυρούς, θα γίνει
επίσκεψη και σε αυτό το
Μοναστήρι). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Βραδινό

Αποχαιρετιστήριο Γλέντι.

4η Ημέρα: Μετά το πρωινό
αναχωρούμε για το Αργοστόλι και
από εκεί θα κάνουμε το Γύρο της
Λάσσης, θα περάσουμε από
βορωνάτα, Κουρκουμελάτα και
Μεταξάτα και θα φτάσουμε στην
Ιερά Μονή του Αγ. Ανδρέα όπου
φυλάσσεται το πόδι του Αγίου
Επίσκεψη & εν συνεχεία μέσω της
παραθαλάσσιας διαδρομής μας θα
φτάσουμε στην όμορφη κάλα και
κατόπιν στον Πόρο. Επιβίβαση στο
καράβι για Κυλλήνη και επιστροφή
για Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της
σημερινής ημέρας θα υπάρχουν
στάσεις για ξεκούραση, καφέ και
φαγητό.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:
•Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.

•Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο 
•Ionian Sea στην Κουνόπετρα Ληξουρίου. 

•Ημιδιατροφή.
•Αποχαιρετιστήριο Γλέντι.

•Εισιτήρια πλοίων.
•Αρχηγός – υνοδός. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
•Είσοδοι σε Μουσεία, πήλαια, κλπ. 
•Αχθοφορικά & Φιλοδωρήματα.

•Φόρος διαμονής.
•Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό. 

Παρακαλοφνται τα Μζλη των  ΚΑΠΗ & των 
Συλλόγων που ενδιαφζρονται για την εκδρομή 

να το δηλώςουν ζωσ τζλοσ Ιουλίου 
για να μπορεί να ιςχφςει η τιμή 

(χωρίσ να δώςουν προκαταβολή)

facebook: acropolis travel - www.acropolistravel.gr
e-mail: info@acropolistravel.gr
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http://www.acropolistravel.gr/

