
 

Κέρκυρα  
Βενετσιάνικο καρναβάλι στο νησί των Φαιάκων 

3,4 HMΕΡΕΣ ‣ Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα  
 

Ημερομηνίες : 3ημ 25/02-27/02 & 4ημ 24/02-27/02 

Οδικώς από Θεσσαλονίκη  

Το Βενετσιάνικο καρναβάλι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
και πιο φαντασμαγορικούς εορτασμούς παγκοσμίως. Από τις 

περίτεχνες βενετσιάνικες μάσκες μέχρι τις πολυτελείς μεταμφιέσεις, 

κανένας τόπος δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενετία και τον 
εορτασμό του Καρναβαλιού της… εκτός από έναν… 

Η κοσμοπολίτικη Κέρκυρα με τον βενετσιάνικο αέρα της… 

Από την αρχιτεκτονική των κτιρίων, μέχρι τη γαστρονομία και τον 

πολιτισμό, η Κέρκυρα κουβαλά μια παράδοση 450 ετών η οποία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Βενετίας. H ετυμολογία της 

λέξης Carnavale προέρχεται από τις λατινικές λέξεις carne & vale 
που μεταφράζεται ως ο αποχαιρετισμός από το κρέας. 

 

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα – πρώτη γνωριμία με την πόλη – 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας με στάσεις καθοδόν . Επιβίβαση στο ferry boat με προορισμό την 
Κέρκυρα και άφιξη νωρίς το μεσημέρι. Αποβίβαση στο νησί των Φαιάκων και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη, που σίγουρα θα μας γητεύσει τις επόμενες ημέρες  
!Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό στο κέντρο. Έπειτα αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική 
βόλτα στην πόλη μετά το δείπνο(για όσους το έχουν επιλέξει). Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα Κέρκυρα – ξενάγηση πόλης – Αχίλλειο   
 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση της πόλης .Με τη 
βοήθεια του αρχηγού μας, ακολουθεί η πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη η 
οποία είναι πραγματικό κόσμημα -δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανακηρυχθεί ως 
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την UNESCO- εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη με τα δύο επιβλητικά φρούρια που την αγκαλιάζουν. Μια βόλτα στα 
γραφικά, λιθόστρωτα καντούνια, το νοσταλγικό Καμπιέλο, σίγουρα θα σας 



 
μεταφέρει κάπου στην Ιταλία και θα ξυπνήσει τα πιο ρομαντικά σας 
συναισθήματα. Συνεχίζουμε  με το Δημαρχείο ,το Μνημείο του Aρμοστή Douglas,  
το Mon Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και θα καταλήξουμε στην 
μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, ένα από τα πιο όμορφα και 
χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας . Αργότερα θα επισκεφθούμε το Αχίλλειο, 
μία από τις γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο 
αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας. Χτίστηκε το 1890 με εξ ολοκλήρου 
δαπάνη της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, η οποία λόγω της 
ευαίσθητης υγείας της ζήτησε την οικοδόμησή της. Την έπαυλη την αφιέρωσε 
στον Αχιλλέα, απ’ όπου και το όνομα της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε με 
αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση  
 
3η ημέρα Κέρκυρα – παρέλαση Λύκειο Ελληνίδων – Καρναβαλικές 
εκδηλώσεις 
 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Λιστόν, το οποίο αποτελεί το πιο 
κοσμικό σημείο της Κέρκυρας όπου και θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση 
και τους καρναβαλικούς χορούς,  που ξεκινούν με  το Λύκειο Ελληνίδων.  
Όλο χάρη και όλο νάζι, οι Κυρίες των τιμών συνοδευόμενες από τους κόντηδες, 
τους αυλικούς του παλατιού και τους περίοικους θα κάνουν την πρώτη τους 
πασαρέλα στο κέντρο της πόλης, ενώ θα κλέψουν τις εντυπώσεις με τους 
ιπποτικούς χορούς στους ρυθμούς του 18ου αιώνα . Τις  σχολές χορού με 
υπέροχα σόου, ιδιαίτερες χορογραφίες και μουσικοχορευτικά προγράμματα.  Οι 
καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καύση του Σιορ Καρνάβαλου 
που ενώπιον συμβολαιογράφου και μαρτύρων θα υπαγορεύσει τη δημόσια 
διαθήκη του και μετά οι Κερκυραίοι θα τον κάψουν. Αργά το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο. Για το βράδυ ο αρχηγός 
σας θα σας προτείνει διασκέδαση σε τοπικά πάρτυ που διοργανώνονται στην 
πόλη ή σε κάποιες από τις γραφικές ταβέρνες με μουσική. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να «χαθείτε» στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και να 
ξεσαλώσετε στους ρυθμούς του καρναβαλιού  Διανυκτέρευση.  
 
4η ημέρα Κέρκυρα – Ιωάννινα(περιήγηση) – Ταξίδι επιστροφής  
 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για προσκύνημα στον ιερό ναό Αγίου 
Σπυρίδωνα και στη συνέχεια για το λιμάνι. Επιβίβαση στο Φ/Β  και απόπλους 
για Ηγουμενίτσα. Από εκεί συνεχίζουμε για Γιάννενα, όπου και θα κάνουμε 
στάση για τα κούλουμα με φαγητό το μεσημέρι(εξ ιδίων) και σύντομη περιήγηση 
.Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 
 
 



 
 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
➢ Δύο (2) ή Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  
➢ Εισιτήρια Φ/Β για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα 
➢ Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας (πρωινό ή ημιδιατροφή) 
➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 

με το παραπάνω πρόγραμμα. 
➢ Έλληνας συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής. 
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Tour operator  

 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 

➢ Οι φόροι διαμονής ,οι οποίοι καταβάλλονται επί τόπου  
➢ Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
➢ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται και είναι προαιρετικό  

 

Κέρκυρα ,Βενετσιάνικο καρναβάλι στο νησί των Φαιάκων 
3,4 HMΕΡΕΣ ‣ Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα  

Ημερομηνίες : 3ημ 25/02-27/02 & 4ημ 24/02-27/02 

Ξενοδοχεία Διάρκεια Διατροφή Early booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Corfu  

Hellinis Hotel  

Κανόνι - Πόλη 

3ημέρες 

Πρωινό 

139€ 159€ 99€ 55 € 

4ημέρες 169€ 189€ 99€ 67 € 

Alexandros 

4* 
Πέραμα 

3ημέρες 

Ημι/τροφή 

149€ 169€ 99€ 60 € 

4ημέρες 189€ 209€ 99€ 75 € 



 
 

Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε 
απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε 
.Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους 
.Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που 
αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά 
κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής 
νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό 
και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο 
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Σε 
πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο 
λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• To check in στα ξενοδοχεία πραγματοποιείται μετά τις 15.00 και το Check 
out πριν της 11.00 

• Παρακαλώ να είσαστε συνεπείς στα ραντεβού μας, τόσο στην εκκίνηση 
της εκδρομής, όσο και στις καθημερινές μετακινήσεις και να επιδεικνύετε 
ομαδικό και τουριστικό πνεύμα .Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να 
συμμετέχετε σε κάποια προγραμματισμένη εκδρομή ενημερώνετε 
εγκαίρως το αρχηγό – συνοδό του γραφείου   

• Ο αρχηγός – συνοδός του γραφείου είναι επιφορτισμένος για την ορθή 
εκτέλεση της εκδρομής και την πραγματοποίηση των περιηγήσεων !Δεν 
έχει ρόλο ούτε αστυνομικού ,ούτε επιτηρητή .Παρακαλείσθε να 
συμμορφώνεστε όλοι στους νέους υγειονομικούς κανόνες. Ο κάθε 
επιβάτης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή προσωπική του υγιεινή και 
θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη σχολαστικότητα με υψηλό το αίσθημα 
της προσωπικής ευθύνης  

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το ξενοδοχείο 
ενημερώνετε άμεσα τον αρχηγό της εκδρομής  

• Να είστε πολύ προσεκτικοί με τα πράγματα σας κατά την αναχώρηση 
μπροστά από τα γραφεία μας ,καθώς παρατηρούνται φαινόμενα κλοπής 



 

• Σε περιπτώσεις ακυρώσεων δρομολογίων ,έντονων καιρικών συνθηκών 
,απεργιών ,απρόβλεπτων καταστάσεων το γραφείο καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια μέσα στα πλαίσια του εφικτού για την ορθή εκτέλεση 
της εκδρομής και εφαρμόζει αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία  

• Οι προαιρετικές εκδρομές – δραστηριότητες απαιτούν minimum 
συμμετοχή για να πραγματοποιηθούν   

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές εκδρομές – 
δραστηριότητες 

• Το φιλοδώρημα στους οδηγούς – αρχηγούς είναι προαιρετικό 
 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

 

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε  

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
✓ πριν την αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 



 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 

Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 

πιστωτική κάρτα  

Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 

ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 

λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 

,Πειραιώς &  Eurobank  

Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 

φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 

αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 

 

 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 
με πιστωτική κάρτα  
 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 
από εμάς ενόχληση  

 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  
 

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

 

 

 

 

 

 


