
 

                   
 

Γηαθοπές ηο ΠΑΥΑ ζηε καγεσηηθή ΙΔΤΘΑΓΑ 

Easter Holidays in magical Lefkada 
 

6 Κέρες | 6 Days 
 

Κε απεσζείας πηήζεης ηες BLUE AIR | Direct Flights with Blue Air 

05 Απρηιίοσ Ιάρλαθα – Πρέβεδα 10:30 – 12:50 

10 Απρηιίοσ Πρέβεδα – Ιάρλαθα 21:10 – 23:20 

 
1ε κέρα (Κ. Πέκπηε): ΙΑΡΛΑΘΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ-ΙΔΤΘΑΓΑ 
πγθέληξωζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε κε απεπζείαο πηήζε γηα ην Άθηην ηεο 

Πξέβεδαο. Άθημε, παξαιαβή θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν.  
 

2ε κέρα (Κ. Παραζθεσή): ΙΔΤΘΑΓΑ 

Μέξα ειεύζεξε. Σν βξάδπ Πεξηθνξά Δπηηαθίωλ όιωλ ηωλ ελνξηώλ θαη ζπγθέληξωζε ζηελ θεληξηθή 
πιαηεία ηεο Λεπθάδαο. (5 ιεπηά από ην μελνδνρείν). 
 

3ε κέρα (Κ. άββαηο): ΙΔΤΘΑΓΑ 
Μέξα ειεύζεξε. Μεηά ηελ πξώηε Αλάζηαζε, αλαβίωζε ηνπ εζίκνπ ζπαζίκαηνο θαλαηηώλ ζηνλ θεληξηθό 
πεδόδξνκν ηεο αγνξάο ηηο πξωηλέο ώξεο. Σν βξάδπ κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ Αλαζηάζηκε 
ιεηηνπξγία ζηελ ελνξία Αγίνπ Νηθνιάνπ - ζε απόζηαζε 5 ιεπηώλ από ην μελνδνρείν. 
 

4ε κέρα (Θσρηαθή ηοσ Πάζτα): ΙΔΤΘΑΓΑ 

Μέξα ειεύζεξε. Σν κεζεκέξη κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζην Παζραιηλό γεύκα ηνπ μελνδνρείνπ  
 

5ε κέρα (Γεσηέρα ηοσ Πάζτα): ΙΔΤΘΑΓΑ 
Μέξα ειεύζεξε. 
 

6ε κέρα (Σρίηε ηοσ Πάζτα): ΙΔΤΘΑΓΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ-ΙΑΡΛΑΘΑ  
Πξόγεπκα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζε ζαο γηα κηα ηειεπηαία βόιηα. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην 
ηνπ Άθηηνπ  γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. 

 
Σηκές θαη’ άηοκο: 
Γίθιηλο €555 
Κολόθιηλο €710 
Σρίθιηλο €555 
1ο Παηδί €549 
2ο Παηδί €419 

 
Περηιακβάλοληαη: 
 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Πξέβεδα-Λάξλαθα. 
 Φόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινο θαπζίκωλ.  
 Μηα απνζθεπή βάξνπο κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 10 θηιά. 
 Γηακνλή γηα 5 βξάδηα ζην μελνδνρείν LEFKAS 3* ζηελ Λεπθάδα. 

 Πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά. 
 Φόξνο δηακνλήο ζην μελνδνρείν. 
 Μεηαθνξά αεξνδξόκην-μελνδνρείν-αεξνδξόκην. 
 Τπεξεζίεο ηωλ αληηπξνζώπωλ καο. 
 Φ.Π.Α. 
 

Γελ περηιακβάλοληαη: 
 Φηινδωξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ωο πξνηεηλόκελν ή πξνηεηλόκελν. 

 
Προαηρεηηθό Παθέηο θαγεηού - Παραζθεσή, άββαηο, Θσρηαθή - €40 ηο άηοκο. 
Κ. ΠΑΡΑΘΔΤΖ-ΝΖΣΗΗΜΟ ΜΠΟΤΦΔ. 
Κ. ΑΒΒΑΣΟ-ΑΝΑΣΑΗΜΟ ΓΔΗΠΝΟ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΣΡΟΠΑΡΑΓΟΣΖ ΜΑΓΔΗΡΗΣΑ. 
ΘΤΡΗΑΘΖ ΠΑΥΑ: ΠΑΥΑΛΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΜΔ ΑΡΝΗΑ ΟΤΒΛΑ & ΠΑΥΑΛΗΝΟΤ ΜΔΕΔΓΔ. 
 

 


