OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
τηλ/fax: 2421035865 6980280488
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

Πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής

ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΑΡΓΑ-ΝΥΔΡΙ-ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΙΘΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΙ.Μ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
07/07/2020 – 09/07/2020

128€/ άτομο με ημιδιατροφή
Το τουριστικό μας γραφείο, με 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ταξιδίων προσφέρει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες σε πλήθος πελατών. Ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν βρίσκονται στη διάθεσή
σας για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΟΝΙΑΝ ΒLUE HOTEL 5*
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1Η ημέρα: 07/07/2020

ΒΟΛΟΣ – ΠΑΡΓΑ -ΛΕΥΚΑΔΑ
Συγκέντρωση στις 06:45 για αναχώρηση από τον Βόλο, από το Δημαρχείο, με τις απαραίτητες
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Πρώτος μας προορισμός η παραμυθένια Πάργα. Χτισμένη αμφιθεατρικά στο μυχό γραφικού
όρμου, όπου κουρνιάζει το κατάφυτο νησάκι της Παναγιάς, προστατευμένη κάτω από τη σκιά
του ενετικού της κάστρου, η φημισμένη ναυτική πολιτεία του νομού Πρέβεζας θεωρείται από τα
τουριστικά ατού της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Η Πάργα διαθέτει ξεχωριστή
αρχιτεκτονική∙ περιδιαβείτε τα λιθόστρωτα καλντερίμια με τις γραφικές καμάρες ∙ απολαύστε από
τα τείχη του κάστρου τη συγκλονιστική θέα προς την κωμόπολη και αφήστε το βλέμμα σας να
χαθεί στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα εξ ιδίαν.
Αναχωρούμε για την Αρχοντική Λευκάδα, μέσω Πρέβεζας και άφιξη στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση, ξεκούραση και βραδινό γεύμα. Έξοδος στo κοσμοπολίτικο Νυδρί, Διανυκτέρευση.
2Η ημέρα: 08/07/2020

ΛΕΥΚΑΔΑ
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση από το ξενοδοχείο για προαιρετική Κρουαζιέρα.
Η κρουαζιέρα μας ξεκινάει από το Νυδρί με πρώτη στάση την διασημότερη παραλία της
Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι. Επόμενος σταθμός η παραλία Εγκρεμνοί, τοπίο απαράμιλλης
ομορφιάς. Συνεχίζουμε μέσα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου για την Κεφαλονιά και το γνωστό
σε όλο τον κόσμο, Φισκάρδο. Το πανέμορφο Φισκάρδο βρίσκεται στην Έρισο της Κεφαλονιάς,
στο βόρειο άκρο του νησιού, στο στενότερο σημείο του καναλιού που χωρίζει την Κεφαλονιά με
την Ιθάκη. Το Φισκάδρο διαδέχεται στην Κρουαζιέρα μας, η διάσημη Ιθάκη, το νησί της
Πηνελόπης και του Οδυσσέα!!!Κατόπιν θα επισκεφθούμε την ξακουστή Σπηλιά του
Παπανικολή η οποία βρίσκεται στο Μεγανήσι και είναι ιστορικής σημασίας λόγω του ότι εκεί
κρυβόταν κατά τον Β’ Παγκοσμιο πόλεμο το θρυλικό υποβρύχιο «Παπανικολής». Μέσα όλη αυτή
την διαδρομή στο απέραντο γαλάζιο θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε το νησί του
Σκορπιού και τα Πριγκηπόνησα. Επιστροφή στο Νυδρί το απόγευμα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο βραδινή έξοδος στην Λευκάδα, διανυκτέρευση.
3Η ημέρα: 09/07/2020

ΛΕΥΚΑΔΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρωινό, παραδίδουμε τα δωμάτιά μας και αναχωρούμε για το Μοναστήρι της
Φανερωμένης. Το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, σημείο αναφοράς των
απανταχού Λευκαδίων, βρίσκεται σε ένα ύψωμα πάνω από την πόλη της Λευκάδας, σε απόσταση
3 χλμ. απ’ αυτήν και αποτελεί πολιούχο και προστάτιδα του νησιού.
Στην συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Λευκάδα για να περιηγηθούμε στα σοκάκια της, να
δοκιμάσουμε τα τοπικά προϊόντα της και να απολαύσουμε το καφέ μας ή το γεύμα μας. Τα
πολύχρωμα σπίτια της Χώρας είναι έντονα χαρακτηρισμένα από την αντισεισμική αρχιτεκτονική
τους που στηρίζονταν κυρίως στο ξύλο και στους λίθινους τοίχους. Με τα χρόνια και τις συχνές
καταστροφές από τους σεισμούς, οι κάτοικοι που ξανάφτιαχναν τα σπίτια τους με τα ίδια υλικά
φρόντιζαν το πάνω τμήμα να είναι ελαφρύ και το κάλυπταν με λαμαρίνα που συνήθιζαν να
βάφουν σε απαλά χρώματα. Αυτή η τεχνική διατηρείται μέχρι σήμερα και πολλά είναι τα σπίτια
στο ιστορικό κέντρο της πόλης που έχουν ακόμα λαμαρίνες. Τα διασημότερα προϊόντα της
Λευκάδας είναι οι φακές Εγκλουβής, το μέλι από το Αθάνι, το σαλάμι, το λάδι και το κρασί.
Επίσης κάποιες τοπικές πίτες έχουν ενδιαφέρον καθώς και το μαντολάτο και το παστέλι που
παλιότερα ήταν ειδικότητα των κουρέων! Εξαιρετικό αυγοτάραχο παράγεται στο ιβάρι παρά το
γεγονός ότι παράγεται σε πολύ μικρές ποσότητες .
Αποχαιρετούμε την Λευκάδα με προορισμό τα Ιωάννινα, κάνοντας την απογευματινή μας
στάση για έναν καφέ.
Επιστροφή στον Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.
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ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
πούλμαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* αστέρων IONIAN BLUE HOTEL.
Πρωινό σε Αμερικάνικο μπουφέ, Βραδινό σε πλούσιο μπουφέ.
Η χρήση της εσωτερικής πισίνας του Spa καθώς και το γυμναστήριο στον χώρο του
ξενοδοχείου.
Συνοδός του γραφείου μας.
Πληροφοριακό υλικό σχετικά με την εκδρομή μας.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόρος διαμονής ξενοδοχείου που αποτελεί 4€/ ημέρα/ δωμάτιο.
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της εκδρομής.

σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι…
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