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Ελάτε μαζί μας στην Πάργα γιατί  :

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΠάργαΠάργα

Ακτές ΙονίουΑκτές Ιονίου

ΠάργαΠάργα

Ακτές ΙονίουΑκτές Ιονίου

Μια υπέροχη εκδρομή σε μέρη που όλοι έχουμε ακούσει αλλά λίγοι έχουμε επισκεφτεί. Είναι
από αυτές τις περιπτώσεις που μας εκπλήσσουν και αναρωτιόμαστε γιατί δεν πήγαμε νωρίτερα.
Ανοιξιάτικο περιβάλλον, πλούσια ιστορία, δραστηριότητες, γαστρονομία, υπέροχες τοποθεσίες,
παραδοσιακές εκδηλώσεις και αξιόλογη διαμονή. Οι ακτές Ιονίου το Πάσχα είναι πραγματικά
υπέροχες..

Η διαμονή μας γίνεται μόνο μέσα στην πόλη της Πάργας
Τα ξενοδοχεία που προσφέρουμε είναι απολύτως ελεγμένα ως προς την ποιότητα της
διαμονής και της διατροφής 
Το πρόγραμμα είναι ανανεωμένο και ειδικά προσεγμένο ώστε να κάνουμε τις κατάλληλες
επισκέψεις τη σωστή μέρα, για να αποφύγουμε προβλήματα όπως ο μεγάλος συνωστισμός,
κίνηση, κλειστά μουσεία κλπ
Έχουμε επισκέψεις στα καλύτερα αξιοθέατα του νησιού και παράλληλα αρκετό ελεύθερο
χρόνο στη διάθεσή σας 
Φροντίζουμε με διακριτικότητα να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι υγειονομικοί κανόνες,
ιδιαίτερα εντός του λεωφορείου 
Διοργανώνουμε εκδρομές στις περιοχές αυτές από το 1988!

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΟΝΟ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΠΑΡΓΑΣ



Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΚΟΥΓΚΙ
ΓΛΥΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - RIVER ACTIVITIES - ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ

ΖΑΛΟΓΓΟ - ΤΟΠΟΣ ΘΥΣΙΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Πάρτε ένα καλό πρωινό γιατί η σημερινή ημέρα είναι μοναδική! Αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό,
συνυφασμένο με το πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά και το Δέλτα του
και περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φτάνουμε στο Νεκρομαντείο (5ος αι π.Χ.) κοντά στην αποξηραμένη σήμερα
Αχερουσία λίμνη. Χώρος λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσμου, όπου έφταναν εκεί άνθρωποι σπρωγμένοι από την
ανάγκη τους να ζητήσουν συμβουλές από τις ψυχές των νεκρών τους. Έχοντας πλάι μας το ποτάμι ανηφορίζουμε
μέσω Θέμελου, στο Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι που ανατίναξε ο καλόγερος Σαμουήλ. Κατεβαίνουμε στη
Γλυκή, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα. Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να πιούμε
καφέ, να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μερικές ωραίες
δραστηριότητες για “μικρούς κάθε ηλικίας” όπως rafting, κανό/καγιάκ, πεζοπορία προς τις πηγές, ιππασία στον
ποταμό, τοξοβολία κ.α. Δεν χρειάζεται εμπειρία ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, μόνο καλή διάθεση! Για τους πιο
τολμηρούς προτείνουμε μια υπέροχη “πτήση” με το περίφημο “παραπέντε”.
Συνεχίζουμε για να δούμε τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν παρά
να παραδοθούν στον Αλή Πασά, το Ζάλογγο. Στον βράχο επάνω έχει στηθεί επιβλητικό μνημείο σύμπλεγμα των
γυναικών, έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου. Για να ανεβούμε επάνω περνάμε από την μονή του Αγ. Δημητρίου
(18ου αι). Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π.Χ. αι, της Κασσιώπης.
Είναι από τις ελάχιστες που διατηρείται καλά το ρυμοτομικό σχέδιο. Νοτιότερα, στην πλευρά του Αμβρακικού
κόλπου (σημαντικού υγροβιότοπου), θα επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου, Νικόπολη (31 π.Χ.),
με μεγάλο υδραγωγείο, θέατρο που λειτουργεί και σήμερα και το νέο Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Πάργα. Το
βράδυ θα παραβρεθούμε στην εκκλησία για την παρακολούθηση της Ανάστασης και μετά μας περιμένει Αναστάσιμο
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στα περίφημα
Ιωάννινα. Μια βόλτα, ένας καφές μπροστά στη λίμνη είναι ότι καλύτερο για να ξεκινήσουμε αυτή την Πασχαλινή
εξόρμηση. Μπορούμε να πάρουμε το καραβάκι και να περάσουμε απέναντι στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί
σε λίμνη, που αναπαύεται στο κέντρο της Λίμνης Παμβώτιδας. Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό θαύμα απίστευτης
ομορφιάς και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε απόσταση αναπνοής από τον
οικισμό της Αμφιθέας. Βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό, δασωμένο, μιας και το κλίμα
που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του
Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών, τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας που κατοικούνται. Ο μοναδικός
οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης.
Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της αρχιτεκτονικής του
ωραιότητας. Σπουδαίο μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί έως σήμερα πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας μοναστήρια.
Στο νησί μπορούμε να επισκεφτούμε το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, που στεγάζεται στη Μονή Αγίου
Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε το 1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια της
οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιωαννίνων. 
Συνεχίζουμε προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματάμε εκεί όπου το μάτι μας συναντά μια
μικρή γραφική πολιτεία, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα
υψώματα. Είμαστε στην Πάργα, με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά
κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του Ιονίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας
είναι ελεύθερος να περπατήσουμε στα δρομάκια της, να περιπλανηθούμε και να παρακολουθήσουμε την περιφορά
του Επιταφίου.
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Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΗΣΑΚΙ ΛΙΜΝΗΣ - ΠΑΡΓΑ
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Μπορεί να είναι η τελευταία, αλλά και η σημερινή μας εκδρομή θα είναι πολύ ωραία. Άλλωστε τώρα πλέον έχουμε
γνωριστεί καλά μεταξύ μας οπότε ταξιδεύουμε σαν μια μεγάλη παρέα!  Και αναχωρούμε για το νοτιότερο σημείο
της Ηπείρου, την πόλη στην ομώνυμη χερσόνησο, την περίφημη Πρέβεζα. Θα δούμε τα αξιοθέατα της πόλης, την
εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Αθανασίου, το Ενετικό κάστρο, το σπίτι του Κώστα Καρυωτάκη κ.α. Μια
ακόμα ωραία ανοιξιάτικη βόλτα στην παραλία επιβάλλεται. Επόμενη στάση το περίφημο γεφύρι της Άρτας, η
λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού Αράχθου, του 17ου αιώνα, που έγινε πασίγνωστη από το ομώνυμο θρυλικό
δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην «εξ ανθρωποθυσίας» θεμελίωσή του..σαρανταπέντε μάστοροι και εξήντα
μαθητάδες.. Η ώρα της αναχώρησης μας πρέπει να είναι συγκεκριμένη γιατί στην επόμενη μας στάση πρέπει να
είμαστε μεσημέρι..και μάλλον καταλάβατε γιατί! Το Μέτσοβο είναι γνωστό για τις μοναδικές τοπικές γεύσεις που
προσφέρει και φυσικά δεν θα παραλείψουμε.. το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής, ανανεώνοντας
το ραντεβού μας για την επόμενη εκδρομή.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και η Πάργα φοράει τα γιορτινά της! 
Σήμερα ξυπνάμε λίγο πιο αργά, για να πάρουμε πρωινό και να ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο κάστρο της Πάργας.
Από ψηλά, επιβλέπει και στολίζει την Πάργα, απλώνοντας την εξαιρετική θέα του λιμανιού της Πάργας και του
μικρού νησιού της Παναγίας, απέναντι. Περπατώντας ανάμεσα στους θολωτούς διαδρόμους, στους προμαχώνες
και στις αίθουσες των πυροβόλων, θα ακούσετε την πολυτάραχη ιστορία του: χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τους
Νορμανδούς, αργότερα καταστράφηκε από τους Οθωμανούς, το 1572 ξαναχτίστηκε από τους Ενετούς και
«ανακαινίστηκε» το 1814, όταν πέρασε στα χέρια του Αλή Πασά. Η συνέχεια ανήκει στην κεντρική πλατεία της
Πάργας, όπου επικρατεί μια ωραία ανοιξιάτικη εορταστική ατμόσφαιρα. Η Πάργα διατηρεί τα έθιμα που έχουν
μείνει από τους διάφορους κατακτητές του παρελθόντος και τα αποτυπώνει σε εκδηλώσεις που θα απολαύσετε
στο κέντρο και την παραλία. Άλλωστε η διαμονή μας είναι στην καρδιά της Λευκάδας, οπότε έχουμε ελευθερία
κινήσεων! Αν επιθυμείτε ελάτε μαζί μας προαιρετικά σε μια μίνι κρουαζιέρα στο γραφικό νησάκι των Παξών. Το
απόγευμα θα ξεκινήσουμε για μια διαδρομή όπου το μάτι χορταίνει το γαλάζιο του Ιονίου και το πράσινο των
πεύκων. Περνάμε την Πέρδικα και μένουμε στα Σύβοτα για καφέ και βόλτα δίπλα στη θάλασσα, αγναντεύοντας
απέναντι την Κέρκυρα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΣΤΡΟ - ΠΑΡΓΑ
MINI ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ - ΣΥΒΟΤΑ
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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μετακινήσεις με καινούριο πολυτελές λεωφορείο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο
και ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
Καρτέλα θέσεων για το λεωφορείο για να κάθεστε σε διαφορετικά σημεία ανά διαδρομή και να μην σας
παίρνει κανείς τη θέση!
Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά
άτομο/ανά ημέρα: 2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ 1ου
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ 2ου
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
MOΝΟΚΛ.

4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου

Palatino 4*
Πάργα -  Kέντρο

Πρωινό 195 175 95 170 255

Πρωινό 
& Αναστάσιμο δείπνο 

& Πασχαλινό γεύμα
235 209 129 149 289

Olympic 4*
Πάργα -  Kέντρο

Πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :  Νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :  Αναστάσιμο δείπνο

Κυριακή Πάσχα :  Πασχαλινό γεύμα

265 245 95 175 359

TA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ 
 Το Palatino φτιαγμένο με μεράκι και με προσοχή στην λεπτομέρεια, με τις τοιχογραφίες της Κνωσού στην είσοδο,
οδηγούν σε έναν άλλο κόσμο, όμορφο και επιβλητικό συνάμα. Διαμονή και υπηρεσίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Το
μυστικό είναι ότι επιστρέφοντας μετά από μια μέρα δραστηριοτήτων, σας δίνει την αίσθηση ότι γυρίζετε στο σπίτι και όχι
σε ένα τυπικό ξενοδοχείο.

 Tο ξενοδοχείο Parga Olympic είναι χτισμένο στην καρδιά της Πάργας σε ήσυχο μέρος και, σε απόσταση 250 μέτρων από
την παραλία. Ανακαινισμένο πλήρως το 2015, παρέχει υ υπηρεσίες και διαμονή υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας
μοναδικές ευκαιρίες για χαλάρωση και ηρεμία. Διαθέτει μπαρ, εστιατόριο και ένα από τα πιο όμορφα roof garden – cocktail
bar στην Πάργα. με καταπληκτική θέα στο γραφικό νησάκι της Πάργας και το βενετσιάνικο κάστρο.

Parga-Aktes Ioniou


