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ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4,5,6ημ. το φιόρο του Λεβάντε 

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 
1η μέρα Θεσσαλονίκη – Ζάκυνθος – Πρώτη γνωριμία με την πόλη – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο   

 

Αναχώρηση πολύ νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας .Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ θα φθάσουμε 

στο λιμάνι  της Κυλλήνη, όπου θα επιβιβαστούμε στο ferryboat .Μετά από περίπου μία ώρα ταξίδι εν πλω θα αφιχθούμε 

στη Ζάκυνθο ,σε ένα από το ομορφότερα νησιά του Ιουνίου και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας . Η Ζάκυνθος, 

γνωστή διεθνώς και με το όνομα "Τζάντε", ή Φιόρο του Λεβάντε (= Άνθος της Ανατολής) κατά τους Βενετσιάνους, είναι ένα 

πιο δημοφιλή νησιά διακοπών. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με το νησί .Διανυκτέρευση . 

 

2η μέρα Ζάκυνθος – Κόκκινος Βράχος – Λόφος Στράνη – Λαγανάς - Caretta-Caretta – προαιρετικό δείπνο σε ταβέρνα με 

Ζακυνθινές καντάδες 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τον Κόκκινο βράχο, εκεί όπου ο Γρηγόρης Ξενόπουλος έγραψε το ομώνυμο 

έργο Φωτεινή Σάντρη .Ακολούθως θα δούμε τη Βενετσιάνικη βρύση (είναι λιθόκτιστο μνημείο κατασκευασμένο από 

διαφόρων ειδών λίθους)στο Κρυονέρι. Κατόπιν θα επισκεφτούμε το λόφο του Στράνη, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός 

εμπνεύστηκε τον «ύμνο εις την Ελευθερία» ,που στίχοι του αποτελούν τον Εθνικό μας ύμνο  .Αργότερα αναχώρηση για την 

πανέμορφη παραλία του Λαγανά ,όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό .Όσοι το επιθυμούν μπορούν να 

επισκεφθούν με καΐκι τον κόλπο του Λαγάνα και το Μαραθονήσι, όπου μπορούμε να δούμε τις θαλάσσιες χελώνες 

Caretta-Caretta ,ένα από τα τρία είδη χελώνας που ζουν ακόμη στη Μεσόγειο (προαιρετικά). Κατόπιν επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο σε ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες 

(προαιρετικά). Διανυκτέρευση. 

3η μέρα Ζάκυνθος – Μαχαιράδο (Αγία Μαύρα)- Αναφωνήτρια – Ναυάγιο – Αγ.Νικόλαος – Γαλάζιες σπηλιές  

  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το χωριό Μαχαιράδο, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας 

Μαύρας. Στο εσωτερικό της φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της στολισμένη από αμέτρητα αφιερώματα- στολίδια των 

πιστών. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα χωριά Αγ. Λέων, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια. Στάση για να επισκεφθούμε 

την Μονή, εκεί όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος. Αργότερα αναχώρηση για τον Αη Γιώργη των Γκρεμνών, όπου θα 

δούμε το ωραιότερο τοπίο της Ελλάδας, το Ναυάγιο και την θαυμάσια παραλία του. Αναχώρηση για τις Βολίμες, στάση 

για λαδωτήρι, κρασί, μέλι και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Άφιξη στην παραλία του Αγ. Νικολάου, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο, φαγητό(προαιρετικά) και για να επισκεφθούμε τις Γαλάζιες σπηλιές (προαιρετικά) Όσοι το 

επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το Ναυάγιο για να κάνουν μπάνιο στην ωραία παραλία (προαιρετικά). Στη συνέχεια 

και αφού περάσουμε τα χωριά Καταστάρι, Αλυκές, Άγιο Δημήτριο, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας 

. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα Ζάκυνθος – περιήγηση πόλης – Αργάσι – Βασιλικός – Μπόχαλη  

Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε την πόλη της Ζακύνθου. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη . Όσοι το επιθυμούν 

μπορούν να προσκυνήσουν στην εκκλησία του στον αγίου Διονυσίου ή να επισκεφθούν το Βυζαντινό και τα μουσεία του 

Σολωμού και Κάλβου .Στη συνέχεια θα περάσουμε το χωριό Αργάσι, όπου βρίσκεται ο Πύργος του Δομενεγίνη, όπου 

κρύψανε τον Κολοκοτρώνη, μετά την ορκωμοσία του στη Φιλικής Εταιρείας. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για το Βασιλικό με 

τις πανέμορφες παραλίες, Πόρτο Ζόρο, Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Ρώμα, Γέρακα. Άφιξη στην μοναδική παραλία με τα 

καταγάλανα και πεντακάθαρα νερά Μπανάνα, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αργά το 

απόγευμα αναχώρηση για το πανέμορφο προάστιο Μπόχαλη, με την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλεως της 

Ζακύνθου, όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο Βενετσιάνικο κάστρο. Βόλτα στην 

πόλη της Ζακύνθου. Διανυκτέρευση. 
 

 

5η μέρα Ζάκυνθος - Ελεύθερη μέρα – Ημερήσια εκδρομή στην Κεφαλονιά ή Κρουαζιέρα -γύρου νησιού (προαιρετικά) 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας . Ελεύθερη μέρα για ξεκούραση ή να ακολουθήσετε την ημερήσια εκδρομή της Κεφαλονιάς ή 

τον γύρο νησιού με καράβι επισκεπτόμενοι (Γαλάζια Σπήλαια, Ναυάγιο, Σπηλιές Κεριού, Γέρακα) (προαιρετικά). Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%86%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5_(%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%86%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5_(%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF)
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6η μέρα Ζάκυνθος – Κυλλήνη – Θεσσαλονίκη  

 

Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας .Επιβίβαση στο πλοίο για άφιξη στην Κυλλήνη. Μετά από ενδιάμεσες 

στάσεις για φαγητό και καφέ θα φθάσουμε στην πόλη μας  

 

 

Στην  5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η μέρα του προγράμματος  

Στην  4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η μέρα του προγράμματος και γίνεται σύμπηξη του υπόλοιπου .  
 

 

Στη συγκεκριμένη εκδρομή μπορείτε να εξαργυρώσετε Δελτία 
ΟΓΑ και ΟΠΕΚΑ 

 

 

4ημ κάθε Πέμπτη από 01/07 – 5ημ κάθε Δευτέρα & Τετάρτη από 28/06 – 
6ημ Κάθε Σάββατο από 03/07 (Τιμές Ιουλίου και Σεπτεμβρίου) 

Ξενοδοχεία Διατροφή 4ήμερη  5ήμερη  6ήμερη  Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hotel Palmyra 3* 

(Αργάσι)                   
100μ. από την αμμώδη 

Παραλία και 3,5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    169 € 209 € 245 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

+ 35% 

Hotel Strada Marina 

3* (πόλη)                   
 100μ. από το λιμάνι και 

το κέντρο της Ζακύνθου 

Πρωινό    185 € 225 € 265 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Zante Atlantis 

3* (Λαγανάς)                   
700μ. από την Παραλία 

του Λαγανά και 5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    199 € 239 € 279 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Diana 4* 

(πόλη)                   
πλατεία Αγ. Μάρκου  

Πρωινό    199 € 239 € 279 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Anamar Zante 

4* (Αργάσι)                   
100μ. από την αμμώδη 

Παραλία και 2,5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    209 € 249 € 289 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Ημι/τροφή    239 €  289 € 329 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel  Diana Palace 

4* (Αργάσι)                   
κοντά στην Παραλία και 

3χλμ από πόλη Ζακύνθου 

Ημι/τροφή    239 €  289 € 329 € 
89€(4ημ) 
99€(5ημ) 

109€(6ημ) 
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Σημαντική διευκρίνιση :  

 

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν μπάνιο στη θάλασσα ,ο αρχηγός θα διαμορφώσει ανάλογα το 

χρόνο ,ώστε να αξιοποιηθεί διαφορετικά μα τον καλύτερο δυνατό τρόπο  

 

Περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που θα πληροί τους όλους υγειονομικούς όρους με επαγγελματία οδηγό 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθο – Κυλλήνη  

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 

• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

4ημ κάθε Πέμπτη από 01/07 – 5ημ κάθε Δευτέρα & Τετάρτη από 28/06 – 
6ημ Κάθε Σάββατο από 03/07 (Τιμές Αυγούστου) 

Ξενοδοχεία Διατροφή 4ήμερη  5ήμερη  6ήμερη  Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Hotel Palmyra 3* 

(Αργάσι)                   
100μ. από την αμμώδη 

Παραλία και 3,5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    189 € 229 € 265 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

+ 35% 

Hotel Strada Marina 

3* (πόλη)                   
 100μ. από το λιμάνι και 

το κέντρο της Ζακύνθου 

Πρωινό    205 € 245 € 285 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Zante Atlantis 

3* (Λαγανάς)                   
700μ. από την Παραλία 

του Λαγανά και 5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    219 € 259 € 299 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Diana 4* 

(πόλη)                   
πλατεία Αγ. Μάρκου  

Πρωινό    219 € 259 € 299 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel Anamar Zante 

4* (Αργάσι)                   
100μ. από την αμμώδη 

Παραλία και 2,5χλμ από 

πόλη Ζακύνθου 

Πρωινό    229 € 269 € 309 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Ημι/τροφή    259 €  309 € 349 € 
99€(4ημ) 

109€(5ημ) 
119€(6ημ) 

Hotel  Diana Palace 

4* (Αργάσι)                   
κοντά στην Παραλία και 

3χλμ από πόλη Ζακύνθου 

Ημι/τροφή    259 €  309 € 349 € 
89€(4ημ) 
99€(5ημ) 

109€(6ημ) 
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Δεν περιλαμβάνονται : 

 

Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,  δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό  

 

Παρατηρήσεις  : 

 

✓ Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το αναγραφόμενο πρόγραμμα που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του γραφείου  

✓ Είναι Απαραίτητη η χρήση μάσκας εντός του λεωφορείου ,βάση των σχετικών πρωτοκόλλων  

✓ Προμηθευτείτε μαζί σας μαγιό και πετσέτα θαλάσσης ,καθώς η εκδρομή περιλαμβάνει και χρόνο για μπάνιο στη 

θάλασσα  

✓ Σε περιπτώσεις ακυρώσεων δρομολογίων ,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  

✓ Για την ασφάλεια των αποσκευών σας και του περιεχομένου τους, σας συνιστούμε να είναι κλειδωμένες κατά την 

παράδοσή τους στο λεωφορείο.  Αποφεύγετε επίσης να έχετε χρήματα, κοσμήματα και γενικά πράγματα αξίας 

μέσα σ'αυτές.  

✓ Για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος ,σε περίπτωση που η πλειοψηφία του κόσμου συγκεντρώνεται σε 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο ,θα προταθεί σε όλους τους πελάτες ,ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις  

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαφοροποίηση στην καθημερινότητά μας κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων είναι δεδομένη. Δεδομένη οφείλει να είναι 

και η συμμόρφωση και η προσαρμοστικότητα του ταξιδιωτικού προϊόντος απέναντι στους νέους υγειονομικούς κανόνες. 

Ως εκ τούτου η διοίκηση του Grecos Tours θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την υγειονομική ασφάλεια των ταξιδιωτών μέσα 

από τις παρακάτω πρακτικές: 

• Διάθεση αντισηπτικών υγρών σε κάθε λεωφορείο. 

• Τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των ταξιδιωτών στο μεταφορικό 

μέσο. 

• Τέλος, το προσωπικό του Grecos Tours και πιο συγκεκριμένα οι οδηγοί και αρχηγοί – ξεναγοί, προσαρμοσμένοι 

στα νέα δεδομένα και με αίσθημα ευθύνης συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκδρομής και τη 

διασφάλιση της υγειονομικής ακεραιότητας των ταξιδιωτών. 

 


