
 

Εκδρομή στην Κέρκυρα ,το νησί των Φαιάκων 
Οδικώς 3,4 ημέρες από Θεσσαλονίκη 

Αγ. Πνεύματος  
 
 

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
 
Κέρκυρα! Όμορφη και ρομαντική, με σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοσή της, η 

Κέρκυρα ξελογιάζει σαν άλλη Κίρκη όσους τυχερούς βρεθούν στα μέρη της. Γνωρίστε την και 

εσείς. Σίγουρα θα φύγετε μαγεμένοι. Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας. 

Διέλευση αναλόγως συμμετοχής από πόλεις της διαδρομής , στάση για  καφέ καθ’ οδόν. Εν 

συνεχεία μέσω Μετσόβου, Ιωαννίνων και με ενδιάμεση στάση , άφιξη στην Ηγουμενίτσα, 

επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Κέρκυρα. Αποβίβαση και αναχώρηση για το 

ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην πόλη μετά το 

δείπνο(για όσους το επιλέξουν).  

 
2η ημέρα Κέρκυρα – Κανόνι - Αχίλλειον – Παλαιοκαστρίτσα 
 
Πρωινό και αναχώρηση για το Κανόνι με τα πόδια ,καθώς το ξενοδοχείο μας βρίσκεται μόλις 
σε 2 λεπτά. Επίσκεψη στο Ποντικονήσι ,που σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ένα πλοίο των 
Φαιάκων που έγινε πέτρα και στο μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών, που ενώνεται με 
την ξηρά με μια μικρή πεζογέφυρα. Έπειτα αναχωρούμε για το «Αχίλλειο», το περίφημο 
ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (γνωστής ως «Σίσσυ») που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο. Τα περιστύλια και τους κήπους του ανακτόρου με την εξαιρετική θέα 
κοσμούν θαυμάσια αγάλματα (όπως του Θνήσκοντος Αχιλλέα, του Σατύρου με το Διόνυσο 
στους ώμους του κ.ά.), ενώ στο εσωτερικό του ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει εξαίρετες 
τοιχογραφίες και πίνακες εμπνευσμένους από την ελληνική μυθολογία .Συνεχίζουμε  για τα 
Γουβιά όπου οι Βενετοί άραζαν ή επισκεύαζαν τα πλοία τους και την Παλαιοκαστρίτσα, όπου 
σύμφωνα με την Οδύσσεια βρισκόταν η Σχερία, η χώρα των Φαιάκων και όπου ξεχωρίζει η 
ομώνυμη με τη θαυμάσια θέα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να γευματίσουν. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Το βραδάκι ,ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης ,στην ξακουστή πλατεία 
Σπιανάδα. 
 
3η ημέρα Κέρκυρα – Περιήγηση στην πόλη – Άγιος Σπυρίδωνας  
 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε στην πλατεία Σπιανάδα, τη μεγαλύτερη και 
εντυπωσιακότερη της χώρας, όπου πραγματοποιούνται και οι περισσότερες εκδηλώσεις, 
όπως μουσικές συναυλίες, λιτανείες, παρελάσεις, καθώς και αγώνες κρίκετ (στο γκαζόν της 
πλατείας). Εδώ βρίσκεται και το Λιστόν, συγκρότημα κτηρίων γαλλικής αρχιτεκτονικής με τις 
χαρακτηριστικές τοξοστοιχίες, προορισμένο αποκλειστικά για τον περίπατο των αριστοκρατών 
της πόλης! Με τα πόδια θα κατευθυνθούμε για προσκύνημα στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα 
,θρησκευτικό σημείο αναφοράς των Κερκυραίων, με το ψηλότερο καμπαναριό της πόλης, 
μαρμάρινο τέμπλο, τοιχογραφίες, κειμήλια και αναθήματα. Το σκήνωμα του Αγίου φυλάσσεται 
σε επιχρυσωμένη λάρνακα στολισμένη με πολύτιμους λίθους .Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης για καφέ ,βόλτα και φαγητό .Όσοι το επιθυμούν ,μπορούν να επισκεφτούν το 



 
περίφημο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ,που στεγάζεται στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου και φιλοξενεί αρχαιότητες της Άπω Ανατολής και της Ινδίας. Είναι το μοναδικό 
μουσείο στην Ελλάδα, που είναι αφιερωμένο στην τέχνη της Ινδίας και της Άπω Ανατολής .Το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας  
 
4η ημέρα Κέρκυρα – Μέτσοβο - ταξίδι επιστροφής  
 
Μετά το πρωινό μας ,θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι. Επιβίβαση στο Φ/Β  και απόπλους για 
Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Μέτσοβο, στην πλαγιά της Πίνδου 
,όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό και καφέ. Το πλούσιο φυσικό τοπίο, η 
γραφικότητα του χωριού, τα αρχοντικά με τη γουστόζικη αρχιτεκτονική, ο ήχος από τις πηγές 
των νερών, τα γευστικά τυριά, η φοκλόρ ατμόσφαιρα δίνουν μια μοναδική πινελιά στο κάδρο 
καθιστώντας το Μέτσοβο έναν από τους πιο δημοφιλής ορεινούς προορισμούς. Έπειτα 
συνέχεια του ταξιδιού μας για την πόλη μας .Άφιξη νωρίς το βράδυ. 

 

Εκδρομή στην Κέρκυρα – Αγ. Πνεύματος  
 

Αναχώρηση : 3ημ – 11/06-13/06 & 4ημ -10/06-13/06 

Ξενοδοχείο 

Τιμή ανά άτομο 
Early Booking  

Tιμή ανά άτομο 
Κανονική Τιμή 

Παιδί/Μονόκλινο 

3ημέρες  4ημέρες 3ημέρες  4ημέρες 

 1ο παιδί 2-12 59€ 
2ο παιδί 89€ 

 
Επιβάρυνση 

Μονόκλινου + 35% 

The Royal Grand 
Boutique Hotel  

Πόλη (Κανόνι) 

Πρωινό  

149 € 179 € 169 € 199 € 

The Royal Grand 
Boutique Hotel  

Πόλη (Κανόνι) 

Ημιδιατροφή  

159 € 199 € 179 € 219 € 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουνε : 
 

• Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο για την πραγματοποίηση του προγράμματος   
• Εισιτήρια Φ/Β για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα 
• Δύο ή Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο The Royal Grand Boutique  
• Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα την επιλογή σας  
• Έμπειρο Αρχηγό του γραφείου συνοδό για τις περιηγήσεις – ξεναγήσεις του προγράμματος  
• Περιηγήσεις που αναφέρονται 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Φόρος διαμονής (1,5€ το άτομο ανά διανυκτέρευση ,η οποία καταβάλλεται επί όπου στο 

ξενοδοχείο   

 

 


