
 
 

 
 

 
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  

 

**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 

1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 23/07/21,   ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΝΥ∆ΡΙ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (208 χλµ). 
              Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί και αναχώρηση για το Νυδρί Λευκάδος, 

όπου θα επιβιβαστούµε στο Ferry-Boat για το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς . Άφιξη και 
παραµονή για φαγητό. Από εκεί, αναχώρηση για να επισκεφθούµε τα σπήλαια 
Μελισσάνης, Μοναδικό γεωλογικό φαινόµενο, το Λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Η 
φυσική είσοδος του σπηλαίου είναι κατακόρυφη (διαστάσεων 40x50 µ.) η οποία 
δηµιουργήθηκε από την πτώση ενός τµήµατος της οροφής. Παρόλα αυτά υπάρχει και 
τεχνητή είσοδος µε σκαλοπάτια που επιτρέπει την επίσκεψη στο σπήλαιο. Από εκεί, 
συνεχίζουµε για τα σπήλαια ∆ρογκαράτης. Θεωρείται  από τα καλύτερα σπήλαια στην 
Ελλάδα και είναι το µοναδικό µε τόσο µεγάλη αίθουσα (διαστάσεις 65x45 και ύψος 20 
µέτρα περίπου) και από τα καταλληλότερα για σπηλαιοθεραπεία. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα του νοµού Κεφαλληνίας, το Αργοστόλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, έναν θαυµάσιο 
µαρµαροστρωµένο πεζόδροµο στην καρδιά της πόλης µε τα εµπορικά καταστήµατα 
και να χαλαρώσετε στα όµορφα ταβερνάκια µε τις περίφηµες κεφαλλονίτικες καντάδες. 
∆ιανυκτέρευση .   

 
2η ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ, 24/07/21, ΛΗΞΟΥΡΙ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ – 
ΜΕΤΑΞΑΤΑ. 

              Πρωινό. Προαιρετική αναχώρηση µε το ferry-boat για επίσκεψη στο 
όµορφο Ληξούρι, που παρά το µεγάλο πλήγµα από τον σεισµό του ’53 ξαναχτίστηκε 
µε σεβασµό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του 
νησιού, ωστόσο µια πόλη γαλήνια, που προσφέρεται για χαλάρωση. Επιστροφή στο 
Αργοστόλι για να γνωρίσετε από κοντά την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς η οποία 
περιβάλλεται από χαµηλούς και πλούσιους σε βλάστηση λόφους η οποία βρίσκεται 
στη µέση του κόλπου που αποτελεί φυσικό λιµάνι - ένα από τα πιο ασφαλή της 
µεσογείου. Αρχικά θα επισκεφθούµε την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας και στην 
συνέχεια θα δούµε την ιστορική γέφυρα του Αργοστολίου, γνωστή ως Γέφυρα 
∆εβοσέτου. Είναι η µεγαλύτερη λίθινη γέφυρα επί θαλάσσης. Μέχρι και σήµερα 
διατηρεί τη µεγαλοπρέπειά της και παραµένει το ορατό σύνορο µεταξύ της θάλασσας 
και της λιµνοθάλασσας του Κουτάβου. Ένα από τα µεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης 
είναι το Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη που αποτελεί 
την τρίτη πλουσιότερη βιβλιοθήκη σε ολόκληρη την Ελλάδα, φιλοξενώντας 
περισσότερους από 59.000 τόµους, στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο κοντά στο 



Θέατρο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος όπου µπορείτε να απολύσετε τη βόλτα σας στη 
µεγάλη Λεωφόρο Ριζοσπαστών, κατά µήκος της οποίας δεσπόζουν φοίνικες.  

      Το απόγευµα, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για επίσκεψη στις καταβόθρες 
και τα µικρά γραφικά χωριά Κουρκουµελάτα και Μεταξάτα. Επιστροφή στο Αργοστόλι 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο µε 
κεφαλλονίτικες σπεσιαλιτέ και καντάδες. ∆ιανυκτέρευση. 

 
3η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 25/07/21, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΣΑΜΗ 
- ΝΥ∆ΡΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (190 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το µοναστήρι του Αγίου 
Γερασίµου το οποίο είναι το πιο ιερό του νησιού. Παραµονή για προσκύνηµα .Ο Άγιος 
Γεράσιµος είναι ο προστάτης της Κεφαλονιάς και το λείψανο του φυλάσσεται στο 
µοναστήρι, σε µια ασηµένια λάρνακα. Επόµενος σταθµός µας ο τοπικός συνεταιρισµός 
κρασιού για να δοκιµάσουµε τα τοπικά κρασιά (Ροµπόλα).Στην συνέχεια αναχωρούµε 
για τη Σάµη όπου θα παραµείνουµε για φαγητό. Συνεχίζουµε για Φισκάρδο, επιβίβαση 
στο Ferry-Boat και αναχώρηση για το Νυδρί . Άφιξη στο Νυδρί , επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση για επιστροφή στη πόλη µας µε έντονες εντυπώσεις  από την 
υπέροχη εκδροµή µας.  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή τo συντοµότερo δυνατό  και θα 

έχετε ενηµέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 

για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  155  ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νυδρί – Φισκάρδο – Νυδρί. 
-∆ύο  (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας µε πρωινό. 
-Τοπικό φόρο διαµονής.  
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του 
προγράµµατος και τις περιηγήσεις σας. 
-Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆ 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.          
 

            ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς µουσεία και σπήλαια. 
- Ατοµικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Ληξούρι. 

             -  Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαµβάνει». 
 

· Για τυχόν καθυστερήσεις αναχωρήσεων των πλοίων ή αλλαγές δροµολογίων από τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες, το Pamvotis  Travel δεν φέρει καµιά ευθύνη. 
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε µε το Pamvotis Travel  …..? 

 

Γιατί όλα µας τα ταξίδια είναι προσαρµοσµένα στις νέες συνθήκες . 
   

� Ταξιδεύουµε πάντα µε γνώµονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα 

υγειονοµικά πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
� Τα ταξίδια µας πραγµατοποιούνται σε µικρές ταξιδιωτικές οµάδες µε πληρότητα 65 % .  

� Σας εξασφαλίζουµε διπλανό κάθισµα άδειο στο πούλµαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 

� Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή µέχρι να σας ενηµερώσουµε εµείς 
για την καταβολή της . 

� Έχουµε οργανώσει τα προγράµµατα της εκδροµής έτσι ώστε να αποφεύγουµε όσο είναι 
δυνατόν τον συνωστισµό . 

� Μέχρι και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού θα πρέπει οι ταξιδιώτες, 
εφόσον δεν έχουν εµβολιαστεί ,  να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού (µοριακό , rapid ή 

self test) , ώστε να νιώθουµε όλοι µας ασφαλείς απολαµβάνοντας το ταξίδι µας . 
� Φροντίζουµε για την καθηµερινή απολύµανση των οχηµάτων µας . 
� Πραγµατοποιείται θερµοµέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 

� Yπάρχουν διαθέσιµα αντισηπτικά στις εισόδου των οχηµάτων µας. 
 

 

 

 

 

 

 

 Pamvotis Travel ΙΚΕ -  Γραφείο Γενικού Τουρισμού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


