
 
 

 
 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 

 
1η ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ, 04/09/2021, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ. (115 χλμ) 
(ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ - ΠΟΛΗ – ΚΑΝΟΝΙ - ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ) 
         Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί στην Ακαδημία, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο ferry-boat και 
αναχώρηση για το μυθικό νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη στο καταπράσινο νησί 
της Κέρκυρας με την απαράμιλλη ομορφιά. Αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα 
επισκεφθούμε το Παλάτι του Αχίλλειου που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Θα 
θαυμάσουμε το εντυπωσιακό ανάκτορο που έκτισε η βασίλισσα της Αυστρίας Ελισάβετ, το 
εκπληκτικό Αχίλλειον, ένας υπέροχος χώρος με αναγεννησιακές τοιχογραφίες και 
αγάλματα, με αυτό του Αχιλλέα να προεξέχει, προτομές των εννέα μουσών αλλά και 
διάσημων φιλοσόφων καθώς και ένα κατάφυτο κήπο με πεζούλια. Από εκεί, αναχώρηση 
για το καταπράσινο  κτήμα του  Μον Ρεπό, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε  τα ίχνη της 
αρχαίας πόλης της Κέρκυρας, την θερινή βασιλική κατοικία και τους πανέμορφους  
κήπους. Συνεχίζουμε για περιήγηση της πόλης της Κέρκυρας. Θα επισκεφτούμε την 
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και το μοναδικό στην Ευρώπη μουσείο ασιατικής τέχνης 
στα παλαιά ανάκτορα. Θα δούμε επίσης την δημοτική πινακοθήκη, και το πολυγωνικό 
βενετικό πηγάδι. Θα περπατήσουμε στα γραφικά πλακόστρωτα καντούνια της παλιάς 
πόλης, καταλήγοντας στο περίφημο Λιστόν. Μπροστά μας ξετυλίγεται η μεγάλη πλατεία 
΄΄Σπιανάδα΄΄ και απέναντι δεσπόζει το παλιό φρούριο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα σε ένα από τα πολλά μαγαζιά, που βρίσκονται γύρω της. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Κοντόκαλι. Παραμονή για απογευματινό μπάνιο και επιστροφή στο μαγευτικό Κανόνι, απ΄ 
όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει το μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της 
Παναγίας των Βλαχερνών. Παραμονή για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος στη διάθεσή σας για μια βραδινή βόλτα στην Παλιά πόλη κάτω ακριβώς από το 
Νέο Φρούριο όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτό. Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 05/09/2021 , ΚΕΡΚΥΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (178 χλμ) 
(ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΣΙΔΑΡΙ - ΡΟΔΑ) 
    Πρωινό.  Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, την 
τουριστικότερη ίσως περιοχή του νησιού. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό μοναστήρι της 
Θεοτόκου πάνω στην κορυφή του ομώνυμου λόφου. Από εκεί αναχώρηση για τη Ρόδα 
περνώντας  από το παραλιακό Σιδάρι. Παραμονή για μπάνιο στην αμμουδερή παραλία και 
για φαγητό. Από εκεί αναχώρηση για το λιμάνι και επιβίβαση στο ferry-boat. Απόπλους για 
την Ηγουμενίτσα και επιστροφή στην πόλη μας με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από 
την εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 



 
 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  84 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. 
-Ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα. 
-Μία (1) διανυκτέρευση στην Κέρκυρα σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας , με 
πρωινό .  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-9-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, στο παλάτι Αχιλλείου, στο Μον Ρεπό, στο 
μουσείο ασιατικής τέχνης, στη δημοτική πινακοθήκη και στα κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
 
* Σημείωση : Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αλλαγή στα δρομολόγια των πλοίων, το 
γραφείο μας δε φέρει 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 την πληρότητα 

που ορίζει η νομοθεσία .  
 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 . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν 

παρέλθει 14 ημέρες από την τελευταία δόση. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε 
τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, 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 


