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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΝΙΟΥ ,από ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                   
(Κρουαζιέρα στους Παξούς , Κρουαζιέρα Λευκάδα-Κεφαλονιά-Ιθάκη, 

Βαρκάδα στον Αχέροντα )                                                                              

Σύβοτα- Πάργα- Πρέβεζα- Πάλαιρος   

5ΗΜΕΡΗ ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ,ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ:23 IOYΛIOY 
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 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση το βράδυ 

στον επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου,παραλαβή ενημερωτικών 

εντύπων,επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών και αναχώρηση το βράδυ στις 21.00 

για Πειραιά. 
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ΗΜΕΡΑ 24/07: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ                                                      

Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά στις 06.30,επιβίβαση στο πούλμαν που θα μας 

περιμένει έξω από το καράβι και άμεση αναχώρηση, προς την Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο 

Πέλαγος, δια μέσου Κορίνθου και της υπαίθριας γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου.                                 

Θα μπούμε στην Αιτωλοακαρνανία και θα κάνουμε μια ιδιαίτερη διαδρομή με πορεία προς 

τον Αστακό και την Πάλαιρο. Οι εναλλαγές τοπίων, το γαλάζιο της θάλασσας και το 

καταπράσινο των δέντρων δημιουργούν μία αρμονία χρωμάτων και ένα εκπληκτικό 

συνδυασμό βουνού και θάλασσας. Άφιξη στον Αστακό,μία παραθαλάσσια κωμόπολη της 

Αιτωλοακαρνανίας με αγνή, ανόθευτη ομορφιά που  αποτελεί τον παραδοσιακό συνδετικό 

κρίκο της Στερεάς Ελλάδας με τα Επτάνησα- θυμίζοντας σε κάποιους εικόνες από την Κυανή 

Ακτή! Συνεχίζουμε για την γραφική Πάλαιρο, μία γοητευτική κωμόπολη, ένα καλά 

‘’κρυμμένο μυστικό’’ της περιοχής, που φημίζεται για τα καταγάλανα νερά της!                                            

Αργά το απόγευμα, αφού περάσουμε το υποθαλάσσιο τούνελ στο Άκτιο, άφιξη στο 

ξενοδοχείο μας, στην περιοχή της Πρέβεζας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση, δείπνο 

και διανυκτέρευση. 
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ΗΜΕΡΑ 25/07: ΣΥΒΟΤΑ - ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ                                                       

Πρωινό και ξεκινάμε προς τα περίφημα Σύβοτα,τα οποία αναπτύσσονται γύρω από ένα 

γραφικό λιμανάκι με πλακόστρωτη προκυμαία.Τα χρώματα και η διαφάνεια του νερού, η 

αμμουδιά, η φύση συνθέτουν πραγματικά μια …εξωτική εμπειρία! Από το λιμανάκι μπορείτε 

και να προσεγγίσετε την εκπληκτική παραλία Πισίνα,με μικρό σκάφος που κάνει συχνά αυτήν τη 

σύντομη διαδρομή. Εκεί τα νερά είναι τιρκουάζ και η άμμος έχει λευκά βότσαλα σε ένα 

φανταστικό τοπίο και δεν είναι τυχαίο που όλοι την θεωρούν μια από τις ωραιότερες παραλίες 

της Ελλάδας! Συνεχίζουμε αργά το μεσημέρι με επίσκεψη στις εκβολές του Αχέροντα 

ποταμού. Ο Αχέροντας έχει χαρακτηριστεί περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και η ευρύτερη 

περιοχή ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών. Θα κάνουμε 

κρουαζιέρα-βαρκάδα στον ποταμό και θα απολαύσουμε ένα μοναδικό τοπίο!                        

Σχετική παραμονή και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για δείπνο.                                          

Το βράδυ νυχτερινή βόλτα στην πόλη της Πρέβεζας. Μια πόλη με ένα κουκλίστικο ιστορικό 



κέντρο,μια ατμοσφαιρική προκυμαία ιδανική για βόλτες με νεοκλασικά και χαμηλά σπίτια 

που συνδυάζουν στοιχεία οθωμανικής και ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής με επιρροές από Ιόνιο. 

Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση. 
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ΗΜΕΡΑ 26/07: ΠΑΡΓΑ,ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ                                 

Πρωινό νωρίς και ξεκινάμε για να φθάσουμε στη γραφική κωμόπολη της Πάργας. Η 

αμφιθεατρική της ρυμοτομία, τα πολύχρωμα σπίτια, τα λιθόστρωτα γραφικά σοκάκια που 

σκαρφαλώνουν ως την κορυφή του λόφου, η απίστευτη θέα στο νησί της Παναγίας που 

καθρεφτίζεται στα νερά του λιμανιού, απλά  σε μαγεύουν.Με τουριστικό πλοιάριο θα 

περιηγηθούμε από τις 10.00,στις εκπληκτικές σπηλιές των Παξών, θα σταθούμε στη 

μαγευτική παραλία των Αντιπαξών με τα τιρκουάζ νερά και θα επισκεφθούμε το όμορφο 

νησάκι των Παξών. Πρωτεύουσα τους είναι ο γραφικός Γάιος ο οποίος προστατεύεται 

φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο Νικόλαο. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

το καταπράσινο φυσικό τοπίο, τα αρχοντικά, τα χρώματά και το ύφος σε παραπέμπουν σε 

αλλοτινές, πιο ρομαντικές εποχές. Επιστροφή το απόγευμα στις 18.00 στην Πάργα, σχετική 

παραμονή για βόλτα, καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βραδάκι για δείπνο και 

διανυκτέρευση. 
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 ΗΜΕΡΑ 27/07: ΝΥΔΡΙ,ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ            

Πρωινό νωρίς και αναχώρηση για την Λευκάδα, των ποιητών και των λογίων και του 

απέραντου γαλάζιου! Άφιξη στο καταπράσινο νησί των Βαλαωρίτη-Σικελιανού,μεταφορά 

στο Νυδρί, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για την κρουαζιέρα στις 09.30. 

Ταξιδεύουμε γύρω από τις ακτές της Λευκάδας με προορισμό την παραλία Εγκρεμνοί για 

κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Επόμενη στάση το μαγευτικό Πόρτο Κατσίκι,η καλύτερη 

παραλία της Λευκάδας και μια από τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη! Στην συνέχεια 

επίσκεψη στο Φισκάρδο της Κεφαλλονιάς που θεωρείτε το διαμάντι του Ιονίου. Έπειτα 

ακολουθεί στάση στην Ιθάκη για κολύμπι στην εκπληκτική παραλία Αφάλες. Η ιστορική 

σπηλιά Παπανικολής που βρίσκεται στο Μεγανήσι Λευκάδος είναι η επόμενη στάση μας-

είσοδος με το πλοίο στη σπηλιά για φωτογραφίες! Το απόγευμα επισκεπτόμαστε το νησί του 

Ωνάση,τον διάσημο  Σκορπιό για μπάνιο. Περίπλους των νησιών Σκορπίδι, Σπάρτη και 

Μαδουρή. Επιστροφή το απόγευμα στις 18.30 στο Νυδρί και ξεκινάμε για το ξενοδοχείο μας 

στην Πρέβεζα. Άφιξη το βραδάκι για δείπνο και διανυκτέρευση. 
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 ΗΜΕΡΑ 28/07: ΠΡΕΒΕΖΑ- ΒΟΝΙΤΣΑ- ΑΙΤΩΛΙΚΟ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                             

Πρωινό και στη συνέχεια τακτοποίηση των βαλιτσών στο λεωφορείο μας και αναχώρηση από 

το ξενοδοχείο. Πορεία για την παραλιακή κωμόπολη της Βόνιτσας,το στολίδι του 

Αμβρακικού κόλπου,χτισμένη στη «σκιά» του εμβληματικού Βενετσιάνικου κάστρου που 

δεσπόζει στον πευκόφυτο λόφο πάνω από την πόλη. Χρόνος για καφέ και ωραίο περίπατο 

στον παραλιακό πεζόδρομο και στην Κουκουμίτσα, το γραφικό κατάφυτο νησάκι με το μικρό 

εκκλησάκι του Αγίου Νεκτάριου, που συνδέεται με μια πέτρινη πεζογέφυρα με την απέναντι 

στεριά! Θα ακολουθήσουμε έπειτα την Ιόνια Οδό,με πορεία προς Πειραιά.                                

Μία μικρή παράκαμψη μας οδηγεί στο υπέροχο Αιτωλικό την «Μικρή Βενετία» της 

Ελλάδος, που βρίσκεται μέσα στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.                                         

Άφιξη το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, 

τακτοποίηση και αναχώρηση,στις 21.00 για το Ηράκλειο.                                                                                                                                             
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 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Άφιξη το πρωί ,06.30,στο Ηράκλειο. 

 



TIMH  KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 380,00 € 

MONOΚΛΙΝΟ  

ΠΑΙΔΙΚΟ (5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ) 

+135€ 

250,00€ 

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ: ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: 
+30€,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο,σε θέση σαλόνι,με 

Μινωικές.  

 (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Margarona Royal Hotel,στην Πρέβεζα. 

 Πρωινό και δείπνο καθημερινά,στο ξενοδοχείο μας (Ημιδιατροφή) 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ: Κρουαζιέρα στους 

Παξούς ,Κρουαζιέρα Λευκάδα-Κεφαλονιά-Ιθάκη, Βαρκάδα στον Αχέροντα. 

 Εκδρομές-Μετακινήσεις-Ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πολυτελές λεωφορείο. 

 Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου μας από Ηράκλειο, για όλη τη διάρκεια. 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρος Διαμονής  του Ν. 4514/2018, τυχόν είσοδοι σε 

μουσεία, ποτά στα γεύματα.  
 

 

 

 

 Προκαταβολές έως 10 Ιουνίου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. 

Εξόφληση έως 15 Ιουλίου. 
 Στην τιμή ο πελάτης δεν έχει να πληρώσει καμία προαιρετική εκδρομή.  

 Αριθμημένες θέσεις και καθημερινές αλλαγές θέσεων κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού,στο πούλμαν.   

 Η παιδική τιμή (5 έως 12 ετών) υπολογίζεται σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.  
 Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και την εξόφληση οι πελάτες έχουν την 

δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς ,είτε με κάρτα VISA -MASTERCARD ,είτε με 

κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου 

 
 
 

 


