ΠΑΥΑ ζηελ ΠΡΔΒΔΕΑ
ζηο MARGARONA HOTEL
κε επηζθέυεης ζηης Πεγές Ατέροληα-Πάργα-Θροσαδηέρα ζηολ ΑτέροληαΆρηα-Ακθηιοτία- Ιεσθάδα

6 Κέρες
Κε απεσζείας πηήζεης ηες BLUE AIR
05 Απρηιίοσ
Ιάρλαθα – Πρέβεδα
10 Απρηιίοσ
Πρέβεδα – Ιάρλαθα

10:30 – 12:50
21:10 – 23:20

1ε κέρα (Κ. Πέκπηε): ΙΑΡΛΑΘΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ην Άθηην ηεο Πξέβεδαο. Άθημε,
παξαιαβή θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη αθνινπζεί πεξηήγεζε γηα λα
γλσξίζνπκε απηήλ ηελ παλέκνξθε πόιε πνπ ζα καο θηινμελήζεη γηα 5 βξάδηα. Θα δνύκε ην ζπίηη
όπνπ έδεζε ν πνηεηήο Καξπσηάθεο, ηνλ Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Φαξαιάκπνπο κε ην ηζηνξηθό
ελεηηθό πύξγν ηνπ ξνινγηνύ ηνπ 1752, ην Σατηάλ Παδάξ, ηελ Κεληξηθή αγνξά ηεο πόιεο θαη ζα
θαηαιήμνπκε ζηνλ παξαιηαθό πεδόδξνκν κε ηηο θαθεηέξηεο. Όζνη επηζπκνύλ κπνξεί λα
εθθιεζηαζηνύλ, λα ραιαξώζνπλ ζε κηα από ηηο πνιιέο θαθεηέξηεο ηεο παξαιίαο ή λα γεπηνύλ ηα
λεζηίζηκα εδέζκαηα ηνπ μελνδνρείνπ.
2ε κέρα (Κ. Παραζθεσή): ΑΡΣΑ - ΓΤΡΟ ΑΚΒΡΑΘΗΘΟΤ - ΑΚΦΗΙΟΥΗΑ – ΒΟΛΗΣΑ
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Άξηα, ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ηπείξνπ. Σηε
πεξηήγεζε ζα δνύκε ηηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο Αγίαο Θενδώξαο, πξνζηάηηδαο ηεο πόιεο θαη ηελ
εθθιεζία ηεο Παξεγνξήηηζζαο ηνπ 13νπ, ζπλερίδνπκε γηα ην ζξπιηθό γεθύξη ηεο. Δπόκελε ζηάζε ε
Ακθηινρία πνπ είλαη ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζε δύν ιόθνπο κε ζέα ηνλ Ακβξαθηθό θόιπν θαη ρξόλνο
ειεύζεξνο γηα γεύκα. Σπλερίδνπκε γηα ηελ Βόληηζα κε ην βελεηζηάληθν θάζηξν θαη ην λεζηώηηθν
αέξα ηεο, ρξόλνο ειεύζεξνο γηα λα πεξπαηήζεηε ζην παξαιηαθό κέησπν θαη λα απνιαύζεηε ηνλ
θαθέ ζαο κε ζέα ην απέξαλην γαιάδην. Γείπλν κε λεζηίζηκα ζην κπνπθέ ηνπ μελνδνρείνπ θαη
κεηαθνξά ζηελ πόιε όπνπ ην βξάδπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξηθνξά ησλ Δπηηαθίσλ ζηνπο
θεληξηθνύο δξόκνπο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ πξνθπκαία κε ηε θηιαξκνληθή λα
ζπλνδεύεη κε πέλζηκα εκβαηήξηα.
3ε κέρα (Κ. άββαηο): ΠΡΔΒΔΕΑ
Μεηά ην πξόγεπκα ζα ζπγθεληξσζνύκε ζην γξαθηθό ιηζόζηξσην «Σατηάλ Παδάξ» ή
Γηαβνινπάδαξν, ηεο Πξέβεδαο όπνπ ζα αλαβηώζεη ην έζηκν ηεο πξώηεο Αλάζηαζεο. Μόιηο ν ηεξέαο
ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Φαξάιακπνπο ζεκάλεη ηελ πξώηε Αλάζηαζε, νη ήρνη ησλ
θξνηίδσλ μεζεθώλνπλ ηελ πόιε, ελώ πήιηλα θαλάηηα ζπάδνπλ ζην πιαθόζηξσην ηνπ Σατηάλ.
Πξόθεηηαη γηα έζηκν, πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ από ηελ επνρή ηεο Τνπξθνθξαηίαο θαη θάηνηθνη
θαη θαηαζηεκαηάξρεο ην ηεξνύλ έσο ζήκεξα. Τελ επνρή εθείλε νη Πξεβεδηάλνη έθηηαρλαλ κόλνη
ηνπο θξνηίδεο, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ καθξηά ηνπο Τνύξθνπο ηηο άγηεο κέξεο ηνπ Πάζρα. Τν
ππόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν ζηελ πόιε ηεο Πξέβεδαο. Τν βξάδπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ
Αλαζηάζηκε Λεηηνπξγία. Αθνινπζεί δείπλν ζην μελνδνρείν κε Μαγεηξίηζα θαη θόθθηλα απγά.
Γηαλπθηέξεπζε.
4ε κέρα (Θσρηαθή ηοσ Πάζτα): ΠΡΔΒΔΕΑ
Πξόγεπκα θαη ε κέξα είλαη ειεύζεξε ζην μελνδνρείν. Τν ενξηαζηηθό κπνπθέ ζα αλνίμεη κε πινύζηα
εδέζκαηα θαη ζα ζπλνδεύνληαη κε δσληαλή κνπζηθή θαη ρνξνύο πνπ ζα καο ςπραγσγήζνπλ ζρεδόλ
όιε ηελ κέξα. Γηαλπθηέξεπζε.

5ε κέρα (Γεσηέρα ηοσ Πάζτα): ΠΖΓΔ ΑΥΔΡΟΛΣΑ – ΘΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ΣΟΛ ΑΥΔΡΟΛΣΑ ΠΑΡΓΑ
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηελ πεξηνρή Γιπθή όπνπ βξίζθνληαη νη πεγέο ηνπ γλσζηνύ από
ηε κπζνινγία πνηακνύ Αρέξνληα. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε κνλαδηθέο ζηηγκέο
πεξπαηώληαο ζην θαηάθπην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηηο πεγέο ηνπ κπζηθνύ πνηακνύ πνπ ζπλδέζεθε
κε ηελ είζνδν ησλ ςπρώλ ζηνλ Άδε. Σπλερίδνπκε λόηηα όπνπ βξίζθνληαη νη εθβνιέο ηνπ πνηακνύ
Αρέξνληα, εδώ ζα έρνπκε κηα μερσξηζηή βαξθάδα ζηα πδάηηλα κνλνπάηηα ηνπ κπζηθνύ πνηακνύ θαη
ν βαξθάξεο πνπ αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ μελαγνύ ζα καο ελεκεξώλεη θαη ηα κάηηα καο δελ ζα
ρνξηαίλνπλ ηελ ηόζε νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ.
Δπόκελνο ζηαζκόο ε καγεπηηθή Πάξγα. Φξόλνο ειεύζεξνο γηα γεύκα θαη γηα λα πεξπαηήζεηε ζηα
ζηελά δξνκάθηα πνπ νδεγνύλ ζην θάζηξν γηα λα απνιαύζεηε κηα κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ γξαθηθό
θόιπν κε ην παλέκνξθν λεζάθη ηεο Παλαγίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο.
Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
6ε κέρα (Σρίηε ηοσ Πάζτα): ΠΡΔΒΔΕΑ-ΙΔΤΘΑΓΑ-ΙΑΡΛΑΘΑ
Πξόγεπκα θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ Λεπθάδα. Αθνύ πεξάζνπκε ηελ ππνζαιάζζηα ζήξαγγα
Πξέβεδαο-Αθηίνπ θαη ηελ πισηή γέθπξα θηάλνπκε ζηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο θαη ζπλερίδνπκε γηα ην
ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο Φαλεξσκέλεο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ιόθν πάλσ από ηελ πόιε. Μεηά ζα
πάκε κέρξη ην γξαθηθό Νπδξί θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζην Σθνξπηό.
Δπηζηξνθή ζηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο θαη ρξόλνο γηα λα πεξπαηήζνπκε ζηα όκνξθα ζνθάθηα θαη ζηηο
κηθξέο πιαηείεο, κε ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη ηνπο πιαθόζηξσηνπο πεδνδξόκνπο. Νσξίο ην
απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Λάξλαθα κε ηηο απνζθεπέο καο γεκάηεο κε
ηηο νκνξθηέο θαη ηελ πξαγκαηηθή καγεία ηεο πεξηνρήο.
Σηκές θαη’ άηοκο:
Γίθιηλο
€715
Κολόθιηλο €895
Παηδηθό
€529
Περηιακβάλοληαη:
 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Πξέβεδα-Λάξλαθα.
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.
 Μηα απνζθεπή βάξνπο κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 5 θηιά.
 Γηακνλή γηα 5 βξάδηα ζην μελνδνρείν MARGARONA ROYAL 3*.
 Πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά.
 Πέληε γεύκαηα κπνπθέ (5) ζην μελνδνρείν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ενξηαζηηθώλ.
 Φόξνο δηακνλήο ζην μελνδνρείν.
 Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
 Δηζηηήξηα γηα ηελ βάξθα ζηνλ πνηακό Αρέξνληα.
 Έκπεηξνο αξρεγόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ.
 Υπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο.
 Φ.Π.Α.
Γελ περηιακβάλοληαη:
♦ Δίζνδνη ζηνπο ρώξνπο ησλ επηζθέςεσλ.
♦ Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά.
♦ Πνηά ζηα θαγεηά.
♦ Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.
♦ Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν ή πξνηεηλόκελν.

