
                                                       

 

 

 ΠΑΧΑ στην ΚΕΡΚΥΡΑ | Easter in Corfu 
5 Μέρες  | 5 days 

 

Με απεσθείας πηήζεις ηης Blue Air | Direct Flights with Blue Air 
05 Αππιλίος      Λάπνακα-Κέπκςπα     16:00 – 18:20 
09 Αππιλίος      Κέπκςπα-Λάπνακα     17:40 – 20:00 

 
05/04  Μεγάλη Πέμπηη: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΕΡΚΤΡΑ 
Απόγεςμα ζςγκένηπωζη ζηο αεποδπόμιο Λάπνακαρ και 
ανασώπηζη για Κέπκςπα. Άθιξη, παπαλαβή από ηοςρ 
ανηιπποζώποςρ μαρ και μεηαθοπά ζηο ξενοδοσείο. Δείπνο και 
διανςκηέπεςζη. 
 

06/04  Μεγάλη Παραζκεσή: ΚΕΡΚΤΡΑ  
Ππόγεςμα ζηο ξενοδοσείο και ζηη ζςνέσεια μποπείηε να πάηε 
ζηην πόλη ηηρ Κέπκςπαρ για να απολαύζεηε ηον καθέ ζαρ ζηο 
ξακοςζηό Λίνζηον και να πεπιπλανηθείηε ζηα γπαθικά ζηενά 
ηηρ. Μεηά ηο δείπνο θα μεηαθεπθούμε ζηην πόλη ηηρ 
Κέπκςπαρ για να παπακολοςθήζοςμε ηον Επιηάθιο ηηρ 
Μηηπόποληρ. Η πεπιθοπά ηος Επιηαθίος ζηην Κέπκςπα είναι 
ίζωρ η πιο θανηαζμαγοπική ηηρ σώπαρ. Τον Επιηάθιο 
ακολοςθεί η θιλαπμονική οπσήζηπα ηηρ πεπιοσήρ, μια 
σοπωδία και πιζηοί πος κπαηούν θλάμποςπα, λάβαπα, 
βενεηζιάνικα θαναπάκια και μεγάλα κεπιά. Η αημόζθαιπα 
είναι ιδιαίηεπα καηανςκηική και η μεγαλοππέπεια ηων 
εοπηαζμών αζύγκπιηη. Επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο και 
διανςκηέπεςζη.  
 

07/04 Μεγάλο άββαηο: ΚΕΡΚΤΡΑ 
Μεηά ηο ππόγεςμα μεηαθοπά ζηο κένηπο ηηρ πόληρ, όπος θα 
παπακολοςθήζοςμε ηην ππώηη Ανάζηαζη. Μεηά ηην 
ακολοςθία, σηςπούν όλερ οι καμπάνερ ηων εκκληζιών και από 
ηα παπάθςπα ηων ζπιηιών πέθηοςν καηά σιλιάδερ πήλινα 
δοσεία ζηοςρ δπόμοςρ γεμάηα νεπό. Το βπάδς μεηαθεπόμαζηε 
και πάλι ζηην πλαηεία όπος γίνεηαι η Ανάζηαζη και είναι ακόμα 
πιο μεγαλοππεπή. Η λειηοςπγία ηελείηαι ζηην Πάνω Πλαηεία. Τα 
βεγγαλικά δεν είναι ηίποηα μπποζηά ζηιρ δςναηέρ 
ηςμπανοκποςζίερ πος ζείοςν ηην Κέπκςπα! Επιζηποθή ζηο 
ξενοδοσείο για να απολαύζοςμε ηην παπαδοζιακή μαγειπίηζα. 

08/04 Κσριακή ηοσ Πάζτα: ΚΕΡΚΤΡΑ 
Ππόγεςμα και μέπα ελεύθεπη ζηο ξενοδοσείο όπος ηο 
μεζημέπι θα απολαύζοςμε ηον παπαδοζιακό οβελία, ηα 
κόκκινα αςγά και ηο ηζοςπέκι. Διανςκηέπεςζη 
 
09/04 Δεσηέρα ηοσ Πάζτα: ΚΕΡΚΤΡΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ  
Ππόγεςμα και σπόνορ ελεύθεπορ ζηη διάθεζη ζαρ για μια 
ηελεςηαία βόληα. Μεηαθοπά ζηο αεποδπόμιο ηηρ Κέπκςπαρ  για 
να πάποςμε ηην πηήζη ηηρ επιζηποθήρ. 
 

Περιλαμβάνονται: 
● Αεποποπικό ειζιηήπιο Λάπνακα-Κέπκςπα-Λάπνακα. 
● Φόποι αεποδπομίων και επίναςλορ καςζίμων. 
● Ημιδιαηποθή ζηα ξενοδοσεία για 4 βπάδια, (πεπιλαμβάνονηαι  
    και ηα εοπηαζηικά γεύμαηα ηος Μ. Σαββάηος και ηηρ Κςπιακήρ  
    ηος Πάζσα ζε  ανηικαηάζηαζη ηηρ ημιδιαηποθήρ  ηηρ ίδιαρ  
    μέπαρ) εκηόρ όπος αναθέπεηαι διαθοπεηικά.  
● Φόπορ διαμονήρ ζηο ξενοδοσείο. 
● Μεηαθοπέρ αεποδπόμιο-ξενοδοσείο-αεποδπόμιο. 
● Μεηαθοπά ζηην πόλη ηηρ Κέπκςπαρ ηη Μ. Παπαζκεςή για  
   ηην πεπιθοπά ηος Επιηαθίος. 
● Μεηαθοπά ζηην πόλη ηο ππωί ηος Μ. Σαββάηος για ηην  
   ππώηη Ανάζηαζη. 
● Μεηαθοπά ζηην πόλη ηο βπάδς ηος Μ. Σαββάηος για ηην  
   Αναζηάζιμη λειηοςπγία. 
● Υπηπεζίερ ηων ανηιπποζώπων μαρ. 
● Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  
• Ποηά ζηα γεύμαηα 
● Αζθάλεια ηαξιδιού πποαιπεηική. 

 

Σιμές καη’ άηομο: 
 

Ξενοδοτεία Καη. Διαηρ. Δίκλινο Μον/νο Σρίκλινο 1ο Παιδί 2ο Παιδί 
POPI  STAR 2* BB €659 €750 €640 €595 N/A 

POTAMAKI 3* HB €675 RQ €655 €565 N/A 

LIVADI NAFSIKA 3* HB €689 €840 €670 €569 N/A 

MAGNA GRECIA 4* HB €695 €850 €670 €449 €569 

ROYAL BOUTIQUE  (Garden View) 3* HB €699 €860 €685 €449 N/A 

ROYAL BOUTIQUE  (Sea View) 3* HB €735 RQ €705 €449 N/A 

ARION 3* BB €699 €855 €650 €549 N/A 

ALEXANDROS  (Garden View) 4* AI €715 €825 €690 €449 €579 

ALEXANDROS  (Sea View) 4* AI €735 RQ €705 €449 €589 

ELEA BEACH  M/V 4* HB €785 €965 €750 €609 N/A 

DIVANI CORFU PALACE 4* BB 789 €1.085 €700 €509 N/A 

DIVANI CORFU PALACE 4* HB €929 €1.220 €840 €635 N/A 

CORFU HOLIDAY PALACE  G/V 4* BB €815 €1.095 €775 €449 €629 

CORFU HOLIDAY PALACE  L/V 4* BB €835 €1.135 €795 €449 €639 

CORFU HOLIDAY PALACE  S/V 4* BB €925 €1.310 €875 €449 €679 

CAVALIERI 4* BB €915 RQ €805 €589 N/A 

ARITI GRAND    (Land View) 4* HB €939 €1.440 €865 €585 €585 

ARITI GRAND    (Lake View) 4* HB €1.029 RQ €925 €579 €579 

CORFU PALACE 5* BB €1.255 RQ €1.175 €855 N/A 

 


