Κέρκυρα, Άγιος Σπυρίδων, Πάργα.
1η Ημέρα Τετάρτη του Πάσχα
Πρωινή αναχώρηση στις 7.00 πμ από Αγία Τριάδα Πετρούπολης για την αρχοντική
Κέρκυρα. Διασχίζοντας τη μοναδική γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ, φτάνουμε στην
Ηγουμενίτσα και με πλοίο θα περάσουμε στην Κέρκυρα. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Elea Beach **** 4 αστέρων στην περιοχή Δασσιά 10 χιλιόμετρα έξω
από την Κέρκυρα. Επίσκεψη στο Κανόνι, το Ποντικονήσι, τη Μονή Βλαχερνών
και τη Μητρόπολη.
2η Ημέρα Πέμπτη του Πάσχα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία Σπιανάδα, όπου θα
θαυμάσουμε
Α) την υπέροχη εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και θα προσκυνήσουμε την
αργυρή λάρνακα με το λείψανο του Αγίου ,
Β)τον Μητροπολιτικό Ναός της Αγίας Θεοδώρας (Παναγία Σπηλαιώτισσα),
Γ) στη συνοικία των Αγίων Πατέρων προβάλλει ο όμορφος ομώνυμος ναός των
Αγίων Πατέρων, που στεγάζει και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης
Δ) Στην περιοχή του Ανεμόμυλου βρίσκεται το σημαντικότερο μεσοβυζαντινό
μνημείο της Κέρκυρας, ο ναός που είναι αφιερωμένος στους Αγίους Ιάσωνα και
Σωσίπατρο.
Ε) Την Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας
Επίσκεψη στο Αχίλλειο τη θερινή κατοικία της πριγκίπισσας Σίσσυ, στα Μωραΐτικα
και στις Μπενίτσες. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίας
Παρασκευής Σγουράδων, 26 χιλ. Β.Α. της πόλης. Στη μονή φυλάσσονται μικρά
τεμάχια ιερών λειψάνων, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Μηνά, του Αγίου
Σεραφείμ του Σάρωφ.
3η Ημέρα Παρασκευή του Πάσχα
Εκκλησιασμός στον Άγιο Σπυρίδωνα.Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την εκδρομή
μας για μια γνωριμία με τα πανέμορφα χωριουδάκια του νησιού. Θα επισκεφθούμε
την Παλαιοκαστρίτσα με το Βυζαντινό μοναστήρι κτισμένο στο ψηλότερο σημείο
του λόφου με πανοραμική θέα στον κόλπο. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή της
Κασσιόπης και στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος
στο χωριό Άγιος Αθανάσιος. Στη μονή φυλάσσονται λείψανα πολλών αγίων, από τα
οποία ξεχωρίζουν της Αγίας Άννης, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη, της Αγίας
Ευφημίας, της Αγίας Φιλοθέης, του Αγίου Χαραλάμπους και της Αγίας Βαρβάρας.
Επιστρέφοντας θα δούμε τον Ύψο.

4η Ημέρα Σάββατο του Πάσχα
Το πρωί μετά το πρωινό μας θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής και αναχώρηση
με το πλοίο για Ηγουμενίτσα. Στάση στην πανέμορφη και γραφική Πάργα. Επόμενος
σταθμός μας το θρυλικό Ζάλογγο και η Μονή Ζαλόγγου. Μέσω Ρίου-Αντιρίου,
άφιξη το βράδυ στην Αθήνα.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 200 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Στην τιμή περιλαμβάνονται:





Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα– Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα
3 διανυκτερεύσεις, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και βραδινό γεύμα
(ξενοδοχείο Elea Beach **** 4 αστέρων)
Όλες οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Μεταφορά με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται:
 Ότι αναφέρεται προορατικά στο πρόγραμμα
 Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί, για την καλύτερη εκτέλεση του, χωρίς
να αφαιρεθεί κάτι από αυτό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 31/03 ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
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