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

Πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής

ΚΕΡΚΥΡΑ
11/06/2021 – 13/06/2021

110€/ άτομο με ημιδιατροφή
Το τουριστικό μας γραφείο, με 45 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.
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1η ημέρα: 11/06/2021

ΒΟΛΟΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκέντρωση στις 05:45 για αναχώρηση στο Δημαρχείο, με προορισμό το νησί των Φαιάκων,
την Κέρκυρα κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα όπου θα επιβιβαστούμε στο ferry boat για να μεταβούμε στην Κέρκυρα.
Φτάνοντας, θα ξεκινήσουμε την πρώτη γνωριμία μας με το νησί. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει
με μια βόλτα στην υπέροχη Παλιά Πόλη της Κέρκυρας η οποία δεν μπορεί παρά να καταλήγει
στο Λιστόν, τον πιο γνωστό πεζόδρομο της Κέρκυρας, σημείο συνάντησης ντόπιων και
επισκεπτών. Mπροστά μας ξετυλίγεται η Σπιανάδα, η πιο διάσημη πλατεία του νησιού. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, που αποτελεί πολιούχος και προστάτης του
νησιού.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Θα ακολουθήσει παραλαβή δωματίων,
τακτοποίηση , ξεκούραση.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
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2η ημέρα: 12/06/2021

ΚΕΡΚΥΡΑ- ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το χωριό Γαστούρι και ανάκτορο της Πριγκίπισσας
Σίσσυ, το Αχίλλειο. Το Αχίλλειο είναι μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης
και βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες της Κέρκυρας. Προαιρετική επίσκεψη για
όσους επιθυμούν να θαυμάσουν τα εκθέματα του παλατιού και τους όμορφους κήπους.
Επόμενος σταθμός μας η «διάσημη» Παλαιοκαστρίτσα. Η Παλαιοκαστρίτσα έχει χαρακτηριστεί
ως το στολίδι της Κέρκυρας, αποτελείται από μια σειρά από παραλίες που χωρίζονται από μικρά
ακρωτήρια. Η περιοχή μαγεύει με τα κρύα και κρυστάλλινα νερά της ενώ η κεντρική οργανωμένη
παραλία της παρέχει όλες τις ανέσεις στον επισκέπτη. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Σας
προτείνουμε μια αξέχαστη βαρκάδα στις σπηλιές της Παλαιοκαστρίτσας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, δείπνο.
Μετά το δείπνο μας, θα αναχωρήσουμε για την πόλη της Κέρκυρας για προαιρετική διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: 13/06/2021
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ – ΚΑΝΟΝΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Μετά το πρωινό μας, θα παραδώσουμε τα δωμάτια μας και θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο
για να μεταβούμε στο καταπράσινο κτήμα του Μον Ρεπό. Εκεί κτίστηκε το Ανάκτορο του Mon
Repos, ένα επιβλητικό νεοκλασσικό παλάτι στους κήπους του οποίου δόθηκαν δεξιώσεις για τις
οποίες μιλούσαν όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά και στο Λονδίνο και στις Ινδίες. Σήμερα το παλάτι
του Μον Ρεπό στεγάζει το Μουσείο της Παλαιόπολης, καθώς ο Δήμος της Κέρκυρας το έχει
παραχωρήσει για 50 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Συνεχίζουμε για το κοσμοπολίτικο Κανόνι. Εκεί βρισκόταν η αρχαία πόλη της Κέρκυρας. Στο
λόφο απέναντι από τον τερματικό σταθμό αναχώρησης των αεροπλάνων, υπάρχει ένα κομμάτι
του τοίχους που πιστεύεται ότι είναι 2500 χρόνων, είναι ότι έχει απομείνει από το παρατηρητήριο
και τα τείχη της αρχαίας πόλης. Οι κάτοικοι εδώ βρίσκουν συχνά μπάλες κανονιού και κεραμικά
όταν σκάβουν τους κήπους τους. Στο Κανόνι θα επισκεφθούμε και τον Ναό της Παναγίας των
Βλαχερνών, που ενώνεται με τη στεριά με μια πεζογέφυρα. Πρόκειται για μικρό ναό, λευκού
χρώματος με κεραμοσκεπή και διώροφο καμπαναριό με τριπλό κωδωνοστάσιο. Στη βάση του
καμπαναριού υπάρχει καμάρα απ' όπου εισέρχεται κανείς στην αυλή της Μονής και στη συνέχεια
στο ναό. Εσωτερικά ο ναός φέρει ξυλόγλυπτο τέμπλο δίπλα στο οποίο βρίσκεται η
προσκυνηματική εικόνα της «Κυρίας της Βλαχέρνας».
Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην πόλη της Κέρκυρας για μια τελευταία βόλτα στα καντούνια ή
για τις τελευταίες αγορές μας σε αναμνηστικά και τοπικά προϊόντα. Συνεχίζουμε για το λιμάνι
προκειμένου να επιβιβαστούμε στο ferry boat για την Ηγουμενίτσα.
Επιστροφή στην πόλη μας κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
πούλμαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Διαμονή στο ξενοδοχείο POTAMAKI BEACH 3* αστέρων με ημιδιατροφή.
Συνοδός του γραφείου μας.
Πληροφοριακό υλικό σχετικά με την εκδρομή μας.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόρος διαμονής ξενοδοχείου που αποτελεί 1,5€/ 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.
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