
 

 

 
 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 
Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και τηρούµε 

κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι** 

 
 1η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 21/08/21 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ.(295 χλµ) 

      Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση από 
τα Ιωάννινα. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο για καφέ, άφιξη στην Κυλλήνη, όπου θα 
γίνει επιβίβαση στο φέρρυ - µπότ και αναχώρηση στις 14:30 για το νησί µε τους 
κατάφυτους λόφους, τα ελαιόδεντρα και τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Άφιξη και χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη της Ζακύνθου. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος 
χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 

 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 22/08/21,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ (56 χλµ). 
       Πρωινό και αναχώρηση για την πιο ξακουστή περιοχή του νησιού τη Μπόχαλη, η 
οποία βρίσκεται στο πιο ψηλό σηµείο της πόλεως της Ζακύνθου. Από εκεί η θέα είναι 
µαγευτική καθώς µπορούµε να θαυµάσουµε από ψηλά όχι µόνο την πόλη αλλά και το 
απέραντο γαλάζιο του Ιονίου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον Άγιο Νικόλαο Βολιµών, 
έναν γραφικότατο και αναλλοίωτο οικισµό της Βορειοανατολικής Ζακύνθου. Ακολουθεί 
(προαιρετική) κρουαζιέρα για το παγκοσµίου φήµης Ναυάγιο και τις µαγευτικές Γαλάζιες 
Σπηλιές µε τους γαλάζιους χρωµατισµούς από την αντανάκλαση και τη διάχυση του 
φωτός στα νερά. Επιστρέφοντας από την κρουαζιέρα παραµονή για φαγητό στον 
κεντρικό παραλιακό δρόµο της περιοχής µε τις πολλές γραφικές ταβέρνες. Στη συνέχεια 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος το βράδυ και προτείνουµε φαγητό σε 
παραδοσιακή ταβέρνα µε Ζακυνθινές καντάδες. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 23/08/21 , ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (295 χλµ). 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Λαγανά, το µεγαλύτερο 
παραθεριστικό κέντρο του νησιού, όπου θα έχουµε παραµονή για καφέ. Επιστροφή για 
επίσκεψη στο µοναστήρι του Αγίου ∆ιονυσίου. Εδώ φυλάγονται η λάρνακα µε το 
σκήνωµα του Αγίου (µεταφέρθηκε το 1717 από το µοναστήρι Στροφάδων) και 
ελαιογραφίες των ζωγράφων Κουτούζη και ∆οξαρά. Στη συνέχεια, θα έχουµε ελεύθερο 
για µια γνωριµία µε τη χώρα. Παραµονή για φαγητό και στις 16:30 παίρνουµε το πλοίο 
της γραµµής, µε άφιξη στην Κυλλήνη. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο, άφιξη στην πόλη 
µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις 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 :  175  ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του 
γραφείου µας, µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθο – Κυλλήνη.    
- ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις  στη Ζάκυνθο, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας. 
- ∆ύο  (2) πρωινά. 
-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 : 
- Ό,τι  αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
- Κρουαζιέρα στo Nαυάγιο και στις γαλάζιες σπηλιές .  
- 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. 
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Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 
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