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5ήμερη οδική εκδρομή 
στη Ζάκυνθο

1η ημέρα: Αναχώρηση για Ζάκυνθο 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με εξαιρετική διάθεση και προσμονή για καλο-
καιρινή απόδραση, Μετά από την απαραίτητη στάση για ξεμούδιασμα και 
καφέ , φτάνουμε στην Κυλλήνη από όπου θα πάρουμε το καραβάκι που 
θα μας πάει στην γραφική Ζάκυνθο. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 
μας και θα έχουμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε η να κάνουμε το μπάνιο 
μας σε κάποια από τις κοντινες παραλιες. Το βράδυ βόλτα στα γραφικά 
στενά και λαχταριστοί τοπικοί μεζέδες . Οι τοπικοί φίλοι μας αν και σε 
νησί προτιμούν το κρέας και είναι πάρα πολλές οι σχετικές συνταγές αλλά 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό πιάτο του νησιού είναι το γεμιστό κουνέλι 
κρασάτο ή σωτέ.Μην το χάσετε με τίποτα !!!

2η ημέρα: Γύρος νησιού, παραδοσιακά χωρία  
και προαιρετική κρουαζιέρα στις Γαλάζιες σπηλιές 
και το πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο Ναυάγιο 
Καλό πρωινό και αναχώρηση για να κάνουμε μια εξαιρετική εκδρομή στα 
πανέμορφα χωριά του νησιού . Θα ξεκινήσουμε με το χωρίο Μαχαιράδος 
ένα γραφικό χωρίο που φιλοξενεί την πανέμορφη και ιστορική εκκλησία 
της Αγίας Μαύρας . Ακολουθεί στην διαδρομη μας το γραφικό χωριό 
Άγιος Λέων Το όνομά του το πήρε από τον επίσκοπο της Κατάνιας της 
Σικελίας ο οποίος αφού αγιοποιήθηκε έγινε ο Άγιος Λέων και μια εκκλησία 
οικοδομήθηκε προς τιμήν του στο χωριό τον 14ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε 
με τα χωριό έξω Χώρα ένα από τα λίγα που διασώθηκαν στο νησί από 
τον σεισμό του 1953., το χωρίο Μαριές που η παράδοση λέει ότι πήρε 
το όνομα του από την Μαρία Μαγδαληνή και το χωριό Αναφωνήτρια 
όπου θα κάνουμε στάση στην ομώνυμη μονή που είχε μονάσει ο Άγιος 
Διονύσιος . Στην συνέχεια αναχώρηση για τον Αη Γιώργη στα Γκρεμνά 
που ιδρύθηκε το 1535 και από όπου θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε το 
φημισμένο «ναυάγιο» και την θαυμάσια παραλία του . Θα κάνουμε μια 
στάση στο όμορφο χωριό Βουλιμές γνωστό για το λαδωτήρι , το κρασί 
και το περίφημο μέλι και θα καταλήξουμε για μπάνιο και φαγητό στην 
παραλία του Αγίου Νικολάου. Στούς λάτρεις των εξωτικών παραλιών 
προτείνουμε μια μοναδική ακτοπλοϊκή εκδρομή στίς Γαλάζιες σπηλιές και 
το ναυάγιο. Αυτές οι σπηλιές φτιάχτηκαν εδώ και αιώνες από τα άγρια 
κύματα που χτυπούν ασταμάτητα τις ακτές.. Παίρνουν το χρώμα τους 
από το χρώμα των υποθαλάσσιων πετρωμάτων. Η μεγαλύτερη σπηλιά 

έχει μήκος 35 μέτρα. Χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, με μικρά ή μεγάλα 
σκάφη, θαλαμηγοί, και όχι μόνο, περνούν από εδώ να θαυμάσουν το 
μοναδικό τοπίο. Η μαγεία συνεχίζεται με το ναυάγιο Εντυπωσιακό το 
τοπίο, κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά χαϊδεύουν αυτή την πανέμορφη 
παραλία όπου αγκαλιάζει το μισοχωμένο κουφάρι ενός πλοίου και πίσω 
ένας εντυπωσιακός άσπρος κατακόρυφος κρημνός συμπληρώνουν αυτή 
τη μοναδική σε όλο τον κόσμο εικόνα. Επιστρέφουμε στον Άγιο Νικολάο 
και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής περνώντας από το χωριό Κα-
ταστάρι , που είναι και το μεγαλύτερο του νησιού , Αλυκές ,Σαρακινάδο 
και Γαιτάνι θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας όπου θα έχουμε χρόνο στην 
διάθεση μας για ξεκούραση πριν την βραδινή μας βόλτα.

3η ημέρα: Ακρωτήρι, κόκκινος βράχος,  
Λόφος Στράνη, Αργάσι, μπάνιο στην παραλία  
του Βασιλικού, απογευματινή βόλτα στη Μπόχαλη 
Καλό πρωινό και αναχώρηση με καλή διάθεση !!. Θα ξεκινήσουμε με τον 
κοκκινο βράχο μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην πόλη που διακρίνεται 
για την ομορφιά της που αποτέλεσε λόγο για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 
να γράψει το ομώνυμο μυθιστόρημα . Θα συνεχίσουμε με τον λόφο του 
Στράνη Εδώ ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ακούγοντας 
τους κανονιοβολισμούς του Μεσολογγίου, εμπνεύστηκε και έγραψε τον 
εθνικό μας ύμνο. Στην μικρή πλατεία, στην θέση που σήμερα δεσπόζει 
η προτομή του Διονυσίου Σολωμού, υπήρχε το δέντρο στην σκιά του 
οποίου έγραψε τον < Ύμνο εις την Ελευθερία> και τους <Ελεύθερους 
Πολιορκημένους>. Στη συνέχεια και αφού περάσουμε το χωριό Αργάσι, 
όπου βρίσκεται ο Πύργος του Δομενεγίνη εκεί κρύψανε τον Κολοκο-
τρώνη, μετά την ορκωμοσία της Φιλικής Εταιρείας. Αναχώρηση για τον 
Βασιλικό με τις πανέμορφες παραλίες, Πόρτο Ζόρο, Άγιος Νικόλαος, 
Πόρτο Ρώμα, Γέρακα, άφιξη στην μοναδική παραλία με τα καταγάλανα 
και πεντακαθαρα νερά Μπανάνα Το τοπίο της παραλίας είναι ιδιαίτερο. 
Το δάσος διαδέχονται όμορφοι αμμόλοφοι που ανάλογα με τους ανέ-
μους αλλάζουν σχήμα και φτάνουν μέχρι την παραλία. Θα επιστρέψου-
με νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και αφού ξεκουρασθούμε 
θα κάνουμε μια κοντινή εκδρομή στην Μπόχαλη , ένα μικροσκοπικό, 
μαγευτικό χωριουδάκι γαντζωμένο στην κορφή του ακρωτηρίου στην 
πίσω μεριά της πόλης της Ζακύνθου. Δεσπόζει εντυπωσιακή λόγω της 
τοποθεσίας της πάνω στον καταπράσινο λόφο. Όποια ώρα της ημέρας 

Διακοπές στο Φιόρο του Λεβάντε
Αξίζει να ανακαλύψουμε μαζί την Ζάκυνθο, εκείνη που δικαιώνει τον αλλοτινό χαρακτηρισμό της ως «Φιόρο του Λεβάντε» και «Βενετία του Νότου» 
Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι που ειναι κάτι μοναδικό. Καταπράσινη, με αναρίθμητες παραλίες, μια θάλασσα σε χρώμα μπλε ηλεκτρίκ, τη θαλάσσια 
χελώνα Caretta-Caretta ως πρωταγωνίστρια, τη βενετσιάνικη αρχοντιά ως ντεκόρ και την παραλία Ναυάγιο ως σήμα κατατεθέν, είναι ένα νησί με πολλές, 
διαφορετικές και μαγευτικές εικόνες.

Ζάκυνθος
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την επισκεφτείς η θέα είναι μαγευτική αφού μπορείς να απολαύσεις από 
ψηλά τη χώρα της Ζακύνθου, το λιμάνι, το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, 
το βουνό Σκοπό, το κόλπο του Λαγανά και το Μαραθονήσι. Επιστροφή 
και βόλτα στην παλιά πόλη.

4η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή-κρουαζιέρα  
στην Κεφαλονιά 
Αναχώρηση το πρωί για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου από όπου θά πά-
ρουμε το καραβάκι μας .Μετά από μιάμιση ώρα περίπου φτάνουμε στο 
λιμάνι της Πεσσάδας και από εκεί θα πάμε με το λεωφορείο μας στο 
μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, που είναι και ο προστάτης του νησιού. 
Το μοναστήρι είναι χτισμένο στο χωριό Ομαλά, κοντά στα Φραγκάτα και 
τα Βαλσαμάτα. Το ιερό λείψανο του Αγίου εκτίθεται για προσκύνημα σε 
ασημένια λάρνακα. Κάτω από το μοναστήρι υπάρχει μια σπηλιά, όπου 
εκεί ο Άγιος προσευχόταν και είχε το κελί του. Η στάση αυτή διαρκεί 
30’. Η επόμενη στάση μας πραγματοποιείται στο ξακουστό σπήλαιο της 
Δρογκαράτης. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό δημιούργημα της φύσης, 
αφού οι σταλαγμίτες και οι σταλακτίτες του θυμίζουν πραγματικά έργο 
τέχνης. Ένας κατηφορικός δρόμος οδηγεί σε μία αίθουσα μεγάλων δια-
στάσεων, ενώ ο φωτισμός δημιουργεί μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Πολύ 
κοντά στην περιοχή υπάρχει και η περίφημη λίμνη της Μελισσάνης. Η 

είσοδος σε αυτή γίνεται μέσω υπόγειας διάβασης και μεταφέρεστε στο 
σπήλαιο με βαρκούλα. Το φως του ήλιου που μπαίνει από το κενό στο 
πάνω μέρος του σπηλαίου κάνει τους χρωματισμούς του νερού πραγμα-
τικά μοναδικούς. Η στάση στη λίμνη διαρκεί περίπου 40’ με μία ώρα το 
πολύ. Το επόμενο χωριό που θα επισκεφτούμε είναι η Αγία Ευφημία που 
βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, απέναντι από την Ιθάκη. 
Η στάση διαρκεί 1 ώρα περίπου και περιλαμβάνει γεύμα σε μια γραφική 
ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Συνεχίζουμε για το Αργοστόλι, την πρω-
τεύουσα του νησιού. Έχουμε 40’-45’ λεπτά στη διάθεσή μας να πιούμε 
καφέ, να φάμε παγωτό ή να κάνουμε μια βόλτα στους πλακόστρωτους 
δρόμους του Αργοστολίου. Κατά τη διαδρομή μας θα περάσουμε και 
πάνω από τη διασημότερη παραλία του νησιού, το Μύρτο και θα έχουμε 
τη δυνατότητα να τραβήξουμε φωτογραφίες. Περνάμε από τη Σάμη και 
τη Λάσση και τον Άσσο.Επιστρέφουμε στην Πεσσάδα και παίρνουμε το 
πλοίο για την επιστροφή μας στη Ζάκυνθο.

5η ημέρα: Κυλλήνη, Ρίο-Αντίριο, επιστροφή  
στην πόλη μας 
Πρωινό και έχοντας γεμίσει τις αποσκευές μας με εξαιρετικές εικόνες 
και καλοκαιρινές αναμνήσεις , παίρνουμε τον δρόμο τον δρόμο της 
επιστροφής για την πόλη μας.
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 Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις του προγράμματος.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και προαιρετικές εκδηλώσεις.

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Moνοκλ.

7, 14, 21, 28/7 
4, 11, 18, 25/8 

1/9

STRADA MARINA 3* Πρωινό 249 229 109 349

ΗΟΤΕL PALATINO 3* Πρωινό 269 239 109 369

Προαιρετικές εκδρομές

Εκδρομή Τιμή ενήλικα Τιμή παιδιού Παρατηρήσεις

Κρουαζιέρα στις «Γαλάζιες σπηλιές» 20 20 -

Κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά 20 - 25 20 - 25 -


