
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΖΑΚΥΝΘΟ 

με ΚΕΦΙ….και ΚΑΝΤΑΔΕΣ!!! 
από Πέμπτη 09 έως Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

1η ημέρα: Αθήνα - Ζάκυνθος 

Ξεκινάμε οδικώς από Αθήνα στις 07:00 και μετά από σύντομες στάσεις καθ' οδόν, φθάνουμε Κυλλήνη απ' 
όπου θα επιβιβαστούμε στο Φέρρυ-μπώτ των 13:00 για το Φιόρο του Λεβάντε, τη Ζάκυνθο. Μετά την άφιξή 
μας στις 14:30, κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην πόλη και άφιξη στο Ξενοδοχείο για τακτοποίηση στα 
δωμάτια, ξεκούραση και το απόγευμα επίσκεψη στην Μπόχαλη για να απολαύσουμε από ψηλά την 
μαγευτική θέα και να πιούμε το καφεδάκι μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο εστιατόριο του 
Ξενοδοχείου. (Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κάνουμε γεύμα αντί δείπνου και το βράδυ να επιλέξετε κάτι στην 
χώρα πριν την επιστροφή σας στο ξενοδοχείο). 

2η ημέρα: Ζάκυνθος - Έξω Χώρα - Μαριές - Καμπί - Αναφωνήτρια - Αλυκές - Πλάνος & 
 Βασιλικός  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ξεκινάμε για μια περιήγηση στο νησί και επισκεπτόμαστε το 
Μαχαιράδο, ενώ η πανέμορφη εξόρμηση μας συνεχίζεται στα γραφικά χωριά Άγιος Λέων - Έξω Χώρα - 
Μαριές και στο εκπληκτικό Καμπί με την μαγευτική θέα. Επόμενος σταθμός μας είναι η Αναφωνήτρια 
και επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου έμενε ο Άγιος της Συγνώμης όταν συγχωρέσε τον 
φονιά του αδελφού Του. Από εκεί κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Βολίμες για να θαυμάσουμε την 
πανέμορφη θέα στο μοναδικό “Ναυάγιο” και μετά στάση στον Άγιο Νικόλαο για προαιρετική βαρκάδα 
στις Γαλάζιες Σπηλιές. Στη συνέχεια περνάμε από Αλυκές - Πλάνο, χώρα της Ζακύνθου και 
επιστροφή στο Ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο με Ζακυνθινά παραδοσιακά εδέσματα. 

3η ημέρα: Μπόχαλη - Καλαμάκι - Κερί 

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σολωμού και Κάλβου. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς Καλαμάκι-Λαγανά και στο μαγευτικό Κερί για θαλασσινό μπάνιο. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βραδινό μας δείπνο θα συνοδεύεται από γλέντι με 
κανταδόρους και χορό με ζωντανή μουσική!!! 

4η ημέρα: Χώρα Ζακύνθου - Επιστροφή 

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο επισκεπτόμαστε τον κόλπο του Γέρακα όπου γεννά τα αυγά της η χελώνα 
CARETA-CARETA και επιστρέφουμε στη χώρα για βόλτα και ψώνια. Επίσης επίσκεψη στην Μονή Αγίου 
Διονυσίου για να προσκυνήσουμε το Σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια μια τελευταία βόλτα 
για να προμηθευτούμε τα αναμνηστικά μας από το νησί και επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή στον 
προορισμό μας. 

Τιμή κατ’ άτομο: €148,00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

*Μεταφορά ΑΘΗΝΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΘΗΝΑ με κλιματιζόμενο πούλμαν - *Όλες τις μετακινήσεις 
του Προγράμματος της Εκδρομής σας. *Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κυλλήνη - 
*Τρείς διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων σε δωμάτιο δίκλινο και δίκλινο με πρόσθετο 
τρίτο κρεβάτι - *Τρία Πρωινά σε Μπουφέ στο Ξενοδοχείο. *Τρία Δείπνα σε Μπουφέ στο 
Ξενοδοχείο. - * Ολοήμερη ξενάγηση του νησιού από έμπειρο ξεναγό. *Παραδοσιακή Ζακυνθινή 
βραδιά με κανταδόρους και μπουζούκι - *Ασφαλιστική Κάλυψη. 

*Η προσφορά ισχύει για γκρουπ τουλάχιστον 40 ατόμων και τουλάχιστον 2 (δυο) διανυκτερεύσεις 

 


