
 

ΞΕΧΩΡΙΣΟ ΠΑΧΑ ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 

17-20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 
 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ – 17/4/2020 

 Αναχώρηση νωρίς το πρωί και μέσω της κρεμαστής γέφυρας 

Ρίου-Αντιρίου και Ιονίας Οδού καταλήγουμε στο λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας. τάσεις καθ’ οδόν για καφέ, ξεκούραση και φαγητό. 

τη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο όπου θα μας μεταφέρει στο νησί 

των Υαιάκων. Κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, 

δείπνο και στη συνέχεια μετάβαση στην πόλη για την 

παρακολούθηση της περιφοράς των Επιταφίων, που πυκνώνουν 

και σχεδόν διασταυρώνονται με τον επιβλητικό Επιτάφιο της 

Μητρόπολης, ο οποίος βγαίνει πάντα τελευταίος με τη συνοδεία 

από τις μεγαλοπρεπείς και πολυάριθμες μπάντες καθώς και την 

παρουσία φιλαρμονικών, την «Παλαιά» (Κόκκινη), την 

«Μάντζαρος» (Μπλε) και την «Καποδίστριας». Επιστροφή αργά το 

βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ – 18/4/2020 

 Μετά το πρωινό μεταβαίνουμε στην πόλη της Κέρκυρας, 

όπου θα παρακολουθήσουμε τη Λιτανεία του Άγίου πυρίδωνος, 

Προστάτη του νησιού με την συνοδεία όλων των Φιλαρμονικών. τις 

11:00 θα παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο έθιμο του σπασίματος 

των Μπότιδων (πήλινων δοχείων γεμάτα νερό) το οποίο έχει 

Βενετσιάνικες ρίζες.  τη συνέχεια θα γνωρίσουμε τη μεγαλύτερη 

πλατεία στην Ελλάδα την πιανάδα, τα ανάκτορα Μιχαήλ και 

Γεωργίου, θα κάνουμε βόλτα στα Καντούνια θα επισκεφθούμε τον 

Καθολικό Ναό του Αγίου Ιακώβου και θα δούμε και το Υρούριο 

της Παλαιάς Πόλης. Ελεύθερος Χρόνος για μεσημεριανό φαγητό.  

Αμέσως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στο Κανόνι, με την 

υπέροχη θέα στην Ιερά Μονή Βλαχέρνας και στο Ποντικονήσι. 

Παραμονή για καφέ. υνεχίζουμε για το Γαστούρι όπου θα 

επισκεφθούμε το Ανάκτορο της Πριγκίπησας ίσσυ (το 

Αχίλλειο). Θα θαυμάσετε τους εξαιρετικούς Πίνακες καθώς και 

άλλα εκθέματα του Παλατιού-Μουσείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, ξεκούραση. Σο βράδυ στη Ρεσεψιον του ξενοδοχείου θα σας 

μοιράσουμε τις λαμπάδες σας και θα μεταβούμε σε Εκκλησία της 

περιοχής για να γιορτάσουμε την Ανάσταση και να ψάλλουμε όλοι 

μαζί το «ΦΡΙΣΟ ΑΝΕΣΗ». Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου θα 

ΣΙΜΗ EARLY BOOKING 245€* το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 



απολαύσουμε το Αναστάσιμο Δείπνο με μαγειρίτσα και πολλές 

πασχαλινές νοστιμιές.  

 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ – 19/4/2020 

 Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι νωρίς το μεσημέρι όπου 

ξεκινά το πασχαλινό γλέντι με παραδοσιακό σουβλιστό αρνί 

πολλούς μεζέδες και διασκέδαση με παραδοσιακούς χορούς. Σο 

απόγευμα θα επισκεφθούμε την Παλαιοκαστρίτσα, μία από τις 

ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας με απέραντους ελαιώνες και 

κατάφυτους πευκόφυτους λόφους με βραχώδης ακτές και με 

ορμήσκους με χρυσαφένιες αμμουδιές. Προαιρετικά θα 

επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Παναγιάς Παλαιοκαστρίτσας 

που ιδρύθηκε το 1225, χτισμένο στην κορφή του λόφου με υπέροχη 

θέα σε όλο το Ιόνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΟΤ ΠΑΦΑ – 20/4/2020 

 Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής μας. 

Ενδιάμεσα θα έχουμε χρόνο να γνωρίσουμε τη 

χιλιοτραγουδισμένη Πάργα. Με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό 

και ξεκούραση φθάνουμε στο σημείο αναχώρησης.  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 Μετακινήσεις – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 

πούλμαν.  

 Σρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CORFU MARIS 4* στις 

Μπενίτσες.  

 Σρία Πρωινά. 

 Δείπνο Μεγάλης Παρασκευής, Αναστάσιμο Δείπνο, 

Πασχαλινό Γεύμα με μουσική και παραδοσιακούς χορούς.  

 Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα.  

 Αρχηγός-υνοδός Γραφείου. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 Φόρος διαμονής.  

 Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους.  

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Οτιδήποτε προταθεί ως προαιρετικό 

 

ΣΙΜΗ EARLY BOOKING 245€* το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 

*H τιμή ισχύει για κρατήσεις έως 15/3/2020, με προκαταβολή 85€, και 

για περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Μετά τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία η τιμή αυξάνεται 25€.  


