
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί. Αναχώρηση για το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεση στάση. Θα επιβιβαστούμε στο 
ferry boat και θα έχουμε άφιξη στην Κέρκυρα νωρίς το μεσημέρι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα με την συνοδεία του αρχηγού 
σε κλίμα αποκριάτικο, ακολουθεί η πρώτη γνωριμία μας με την παλιά 
πόλη η οποία είναι πραγματικό κόσμημα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 
ανακηρυχθεί ως ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την UNESCO 
και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τα δύο επιβλητικά φρούρια που 
την αγκαλιάζουν. Μια βόλτα στα γραφικά, λιθόστρωτα καντούνια, την 
πανέμορφη πλατεία Δημαρχείου και το νοσταλγικό Καμπιέλο, σίγουρα 
θα μας μεταφέρει κάπου στην Ιταλία και θα ξυπνήσει τα πιο ρομαντικά 
σας συναισθήματα. Θα επισκεφθούμε στη συνέχεια το Αχίλλειο, μία από 
τις γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο 
αξιοθέατο της Κέρκυρας. Χτίστηκε το 1890 με δαπάνη εξ’ ολοκλήρου της 
αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον 
Αχιλλέα, απ’ όπου και το όνομα της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε 
με αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 
καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους σε 
όλο το νησί.
  
2η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗ ΣΙΟΡ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κανόνι, 
όπου θα απολαύσουμε την μαγευτική θέα προς το νησάκι με το 
μοναστήρι της Βλαχέρνας, με το οποίο ενώνεται με μια υπερυψωμένη 
λωρίδα γης, ενώ στο βάθος δεσπόζει ο θρυλικός καταπράσινος βράχος, 
το Ποντικονήσι με το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Ελεύθερος χρόνος 
και  μεταφορά  στο Λιστόν, το οποίο αποτελεί το πιο κοσμικό σημείο 
της Κέρκυρας και από όπου θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση και 
τους καρναβαλικούς χορούς,  που ξεκινούν με  το Λύκειο Ελληνίδων. Οι 
Κυρίες των τιμών συνοδευόμενες από τους κόντηδες, τους αυλικούς του 
παλατιού και τους περίοικους θα κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα στο 
κέντρο της πόλης, ενώ θα κλέψουν τις εντυπώσεις με τους ιπποτικούς 
χορούς στους ρυθμούς του 18ου αιώνα. Σχολές χορού με υπέροχα 
σόου, ιδιαίτερες χορογραφίες και μουσικοχορευτικά προγράμματα.  
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καύση του Σιορ 
Καρνάβαλου που ενώπιον συμβολαιογράφου και μαρτύρων θα 
υπαγορεύσει τη δημόσια διαθήκη του και μετά οι Κερκυραίοι θα τον 
κάψουν. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε τοπικά 
πάρτι που διοργανώνονται στην πόλη ή σε κάποιες από τις γραφικές 
ταβέρνες με μουσική. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να «χαθείτε» στα 
γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και να ξεσαλώσετε στους ρυθμούς 
του καρναβαλιού.

Αναχ Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε δίκλινο 

/ solo
Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.
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HELLINIS 3* 
Πόλη / Κανόνι

Πρωινό 129 119 75 165

MAGNA GRAECIA 4* 
Δασιά

Ημιδιατροφή 165 149 95 230

 
Περιλαμβάνεται πρωινό
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3 ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Παλαιοκαστρίτσα, την 
περιοχή με τους περισσότερους επισκέπτες στο νησί και θα καταλάβουμε 
το γιατί όταν φτάσουμε εκεί! Θα απολαύσουμε την θέα στον κόλπο καθώς 
κατεβαίνουμε τον δρόμο και θα θαυμάσουμε τα σμαραγδένια νερά.  
Ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε το μοναστήρι της Παναγίας 
για να δείτε τα βυζαντινά μουσεία με τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα. 
Έπειτα επιστροφή στην πόλη όπου και θα ακολουθήσει η περιήγηση μας 
ξεκινώντας με το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο 
του Aρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και 
θα καταλήξουμε στην μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, 
ένα από τα πιο όμορφα και χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας. Θα 
περπατήσουμε στα στενά καντούνια και θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ. 
Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα 
του Αγίου και τα λείψανα της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Θα 
μεταφερθούμε στην πόλη για μια τελευταία βόλτα για καφέ. Μετάβαση 
στο λιμάνι. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μεταφορά στην πόλη μας με 
ενδιάμεσες στάσεις.


