
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗ  ΖΑΚΥΝΘΟ  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1η ΜΕΡΑ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 14/04/23 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΤΣΙΛΙΒΙ).(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 13:00 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. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου του Μώλου (Πλατεία Σολωμού), την επίσημη Λιτάνευση του Εσταυρωμένου στην 
πόλη, κατά το ζακυνθινό Τυπικό. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το ξενοδοχείο στο Τσιλιβί και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση και ακολουθεί δείπνο σε μπουφέ. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για εκκλησιασμό με την ακολουθία του επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.    
 
2η ΜΕΡΑ, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, 15/04/23,  ΤΣΙΛΙΒΙ – ΜΠΟΧΑΛΗ – ΒΟΛΙΜΕΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΛΙΒΙ. 
(70 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. Από εκεί αναχώρηση 
για την Αναφωνήτρια  για να επισκεφθούμε την Μονή, εκεί όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος, και συγχώρεσε 
τον φονιά του αδερφού του.  Συνεχίζουμε για τις Βόλιμες και την παραλία του Αγίου Νικολάου. Παραμονή 
για φαγητό και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν όποιος επιθυμεί, (προαιρετική) επίσκεψη στις 
περίφημες Γαλάζιες σπηλιές με καραβάκι, μια από τις πιο όμορφες σπηλιές της Ελλάδας με τους 
γαλάζιους χρωματισμούς από την αντανάκλαση και τη διάχυση του φωτός στα νερά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Στη συνέχεια, αναχώρηση για κοντινή εκκλησία για να 
παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία της Αναστάσεως. Ακολουθεί δείπνο στο ξενοδοχείο μετά τα 
μεσάνυχτα με ποικιλία εδεσμάτων που συνοδεύουν την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ,ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 16/04/23,  ΤΣΙΛΙΒΙ – ΛΑΓΑΝΑΣ -ΤΣΙΛΙΒΙ. (18 χλμ) 
       Πρωινό. Ημέρα χαλάρωσης στο ξενοδοχείο με νόστιμους μεζέδες συνοδευόμενοι με ούζο, από τις 
11:00 το πρωί. Στις 13:00 το μεσημέρι ακολουθεί εορταστικό γεύμα μπουφέ (με αρνί στη σούβλα) και 
πρόγραμμα με ζωντανή μουσική. Ξεκούραση και αναχώρηση για το Λαγανά, το μεγαλύτερο 
παραθεριστικό κέντρο του νησιού, όπου θα έχουμε σχετική παραμονή. Ελεύθερος χρόνος και για το 
βράδυ και προτείνουμε φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες. Διανυκτέρευση.  
 
4η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 17/04/23 , (ΤΣΙΛΙΒΙ) ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (295 χλμ). 
        Πρωινό. Αναχώρηση για επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Εδώ φυλάγονται η λάρνακα 
με το σκήνωμα του Αγίου (μεταφέρθηκε το 1717 από το μοναστήρι Στροφάδων) και ελαιογραφίες των 



ζωγράφων Κουτούζη και Δοξαρά. Στη συνέχεια, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο  για μια τελευταία γνωριμία 
με τη χώρα. Στις 13:00 παίρνουμε το πλοίο της γραμμής, με άφιξη στην Κυλλήνη. Παραμονή για φαγητό 
και με ενδιάμεση στάση στο δρόμο, άφιξη στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από 
την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

** 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 :    325   € / 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 εισιτήρια f/b Κυλλήνη – Ζάκυνθος - Κυλλήνη και εισιτήρια πούλμαν. 
-Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5***** στο Τσιλιβί. 
-Τρία (3) πρωινά σε  πλούσιο μπουφέ. 
- Ένα (1) δείπνο την Μ. Παρασκευή σε μπουφέ. 
- Αναστάσιμο δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 
- Πλούσιο πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα. 
- Τοπικοί φόροι 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.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ    : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
- Τα ποτά στα δείπνα / γεύματα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. ( 5 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς 
όφελος των πελατών. 
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