Κευαλονιά - Ληξοςπιώτικο Καπναβάλι, 4 ημέπερ
Ανασώπηση 16/2.

ΜΔΛΙΑΝΗ - ΑΡΓΟΣΟΛΙ - ΓΡΟΓΚΑΡΑΣΗ – ΦΙΚΑΡΓΟ

Η

1 ΗΜΔΡΑ: Αλαρώξεζε ην πξσί από ην θέληξν ηεο Αζήλαο γηα Πάηξα, Κπιιήλε κε
ελδηάκεζε ζηάζε. Επηβίβαζε ζην πινίν κε πξννξηζκό ηελ Κεθαινληά θαη ηελ πξσηεύνπζα
ηνπ, ην ΑΡΓΟΣΟΛΙ. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ρξόλνο ειεύζεξνο γηα πεξηπάηνπο, δείπλν
πξναηξεηηθά, δηαλπθηέξεπζε.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ην γύξν ηνπ λεζηνύ. Πξώηνο ζηαζκόο ζην
ζπήιαην ηεο Δξνγθαξάηεο, πνπ ε αθνπζηηθή ηνπ θαη νη ηξηδίδνπζεο απνρξώζεηο ηνπ πειαίνπ
αθήλνπλ ζηνλ επηζθέπηε εηθόλα κνλαδηθή. Αθνινπζεί ε ππόγεηα ιίκλε ηεο Μειηζζάλεο. Αθνύ
απνιαύζνπκε ην όκνξθν ζπήιαην ζα ζηακαηήζνπκε ζην γξαθηθόηαην ιηκαλάθη ηεο Αγίαο
Επθεκίαο γηα πξναηξεηηθό θαγεηό θαη μεθνύξαζε. Σα παιηά ζπίηηα, ηα θαλαξάθηα ζηελ
παξαιία θαη ην θαιό παξαδνζηαθό θαγεηό αθήλνπλ πνιύ όκνξθεο εληππώζεηο. ην δξόκν
ηεο επηζηξνθήο ζα ζπλαληήζνπκε ρσξηά πνπ ην παξειζόλ ηνπο, επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ
ηζηνξία ηνπ λεζηνύ. Η δηαδξνκή γεκάηε αληηζέζεηο κε θνξύθσζε ηε κνλαδηθή παξαιία ηνπ
Μύξηνπ, αιιά θαη ην όκνξθν Φηζθάξδν, παξαζαιάζζην θνζκνπνιίηηθν ρσξηό. Σν απόγεπκα
θαηαιήγνπκε ζην μελνδνρείν, ρξόλνο ειεύζεξνο, δείπλν πξναηξεηηθά, δηαλπθηέξεπζε.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Ελεηηθό θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ην κνλαζηήξη
ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ, πνιηνύρνπ θαη πξνζηάηε ηνπ λεζηνύ. Πξνζθύλεκα θαη ζπλερίδνπκε γηα
ηνλ ηνπηθό ζπλεηαηξηζκό θξαζηνύ Ρνκπόια πξηλ θαηαιήμνπκε ζην Λεμνύξη γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ μαθνπζηνύ Καξλαβαιηνύ ηεο πόιεο κε
απνθνξύθσκα ηελ παξέιαζε ησλ αξκάησλ. Επηζηξνθή ζην ΑΡΓΟΣΟΛΙ, δείπλν
πξναηξεηηθά, δηαλπθηέξεπζε.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: Μεηά ην πξσηλό ζα επηζθεθζνύκε ηηο θαηαβόζξεο θαη ζπλερίδνληαο ζα θηάζνπκε
ζηα Κνπξθνπκειάηα, ζηάζε, επίζθεςε θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ παλέκνξθε θάια γηα λα
γηνξηάζνπκε ηα Κνύινπκα. Λίγν αξγόηεξα κεηαθνξά ζην ιηκάλη ηνπ ΠΟΡΟΤ όπνπ κε ην FB
ζα θηάζνπκε ζηελ ΚΤΛΛΗΝΗ θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ΑΘΗΝΑ κε ελδηάκεζε ζηάζε, άθημε ην
βξάδπ.

ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

EARLY
BOOKING ΓΙΑ
ΚΡΑΣΗΔΙ
ΔΩ 26/01/18

16/02/18

4

MOUIKIS 3*

€180

ΓΙΚΛΙΝΟ

ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ

ΠΑΙΓΙ Δωρ 12
ΔΣΩΝ Δ
ΣΡΙΚΛΙΝΟ

€195

€48

€150

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:







Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ.
3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 3*, ζην ΑΡΓΟΣΟΛΙ.
3 πξσηλά ζε κπνπθέ.
Αθηνπιντθά εηζηηήξηα από θαη πξνο Κεθαινληά.
Αξρεγόο - ζπλνδόο.
Φ.Π.Α.

