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5ήμερη οδική εκδρομή 
στην Κέρκυρα

1η ημέρα: Αναχώρηση για την Αρχόντισσα 
των Ιόνιων νησιών, την πανέμορφη Κέρκυρα 
Αναχώρηση το πρωί με εξαιρετική διάθεση γιατι πρόκειται να γνωρίσουμε 
μια «άλλη Κέρκυρα» λιγότερο γνωστή αλλά σίγουρα αρχοντική και πα-
νέμορφη. Θα κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις για τον καφέ μας και θα 
καταλήξουμε το μεσημέρι στο «νησί των Φαιάκων» Τακτοποιούμαστε στο 
ξενοδοχείο μας και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο! Η κερκυραϊκή ομορφιά 
μας περιμένει να την γνωρίσουμε και να μας εντυπωσιάσει. Μια βόλτα στην 
πόλη είναι σαν ένα ταξίδι στον χρόνο. Λαμπρά οικοδομήματα, μνημεία 
και ανάκτορα, σπίτια με ζηλευτές κεραμοσκεπές και σοφίτες, αλλά και 
πλατείες, όπως η Σπιανάδα, ή ο πεζόδρομος Λιστόν. Θα περιηγηθούμε 
στο Παλιό και Νέο Φρούριο, στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωρ-
γίου, στο ανάκτορο Αχίλλειον και φυσικά στο περίφημο ανάκτορο Μον 
Ρεπό . Για την συνέχεια τι άλλο !! Γεύμα σε ταβέρνα στην παλια πόλη 
και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την τοπική σπεσιαλιτε «Μπουρδέτο» ( 
ψάρι, σε σάλτσα κοκκινοπίπερου, συνοδεία πατάτας.) η το εξίσου γνωστό 
«Σοφρίτο» (μοσχάρι ο σε φέτες και τηγανίζεται αλευρωμένο σε λάδι 
ενώ στη συνέχεια σιγομαγειρεύεται με (ξύδι, σκόρδο και μαϊντανό)). 
Θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο μας για ανακτήσουμε δυνάμεις και 
το απόγευμα βόλτα στο πιο αναγνωρισιμο αξιοθέατο του νησιού , το 
περίφημο Ποντικονήσι και στην συνέχεια στην γραφική Γαρίτσα.Η άλ-
λοτε φτωχική γειτονιά, που στέγαζε κυρίως εργάτες και πρόσφυγες της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, άρχισε να παίρνει αξία με την ανάπτυξη 
του τουρισμού και δίπλα στα χαμηλά σπίτια χτίστηκαν ξενοδοχεία και 
ταβέρνες, κυρίως πάνω στην παραλία.

2η ημέρα: Απολαμβάνουμε τις ομορφιές 
της νότιας Κέρκυρας, Κυνοπιάστες, Χλωμός, 
Λευκίμη, Μπενίτσες 
Καλό πρωινό και αναχώρηση για τον νότο του νησιού. Χωριά με σπίτια 
σε όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου -από απαλό ροζ μέχρι σκούρο 
κεραμιδί- υψώνονται σε ένα δαίδαλο σοκακιών, με σεντόνια απλω-
μένα στα παράθυρα και καλόκαρδες γυναίκες να ξεπροβάλλουν στο 
κατώφλι. Στους απέραντους ελαιώνες το πράσινο γίνεται σύμβολο της 
ανόθευτης φύσης: αμμόλοφοι σπαρμένοι με κρίνους από τη Μινωική 
εποχή συναντούν λίμνες με φλαμίνγκο, ενώ ατέλειωτες παραλίες με 
χρυσή άμμο, κεδροδάση και αμμοθίνες με ορχιδέες ζωγραφίζουν ένα 
ανεπανάληπτο τοπίο. Η Κέρκυρα είναι το νησί μου και ο Νότος της ένας 

τόπος που συγκρατεί το χρόνο με την ευγένεια και την αβροφροσύνη 
άλλων εποχών.H περιήγησή μας ξεκινά από το Μουσείο της Ελιάς στο 
χωριό Κυνοπιάστες. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ο χώρος λειτουργούσε 
ως ελαιοτριβείο και ήταν μέρος του αγροκτήματος με εκατοντάδες 
ελαιόδεντρα Μέσα στο παλιό «λουτρουβιό», τυλιγμένοι σε ένα δίχτυ από 
οσμές, μούργα, παλιό λάδι και ελαιοπολτό από τα σακιά, μαθαίνουμε τη 
διαδικασία παραγωγής και θαυμάζουμε την πλούσια συλλογή εργαλείων 
και φωτογραφιών από την αγροτική ζωή του περασμένου αιώνα. Αφού 
περάσουμε τη γέφυρα Κάιζερ -ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που 
χτίστηκε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Γουλιέλμο Β παίρνουμε 
τον δρόμο που θα μας βγάλει στο γραφικό χωρίο Χλωμός ένα από τα πιο 
όμορφα και παλιά χωριά του νησιού- με προορισμό τον εξώστη με την 
εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ και την απίστευτη θέα.Επόμενη μας στάση 
, η Λευκίμη η μικρή διώρυγα που διασχίζει το κέντρο της είναι ιδανικό 
σημείο για μια ρομαντική βόλτα. Στα γραφικά καντούνια με τα νησιωτικής 
αρχιτεκτονικής σπίτια κυκλοφορούν ακόμα γιαγιάδες με την αγροτική 
φορεσιά. Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος !! Τελευταίος μας σταθμός 
για σήμερα οι Μπενίτσες. ένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια χωριά 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα παλιό παραδοσιακό χωριό που ασκούσε 
και εξακολουθεί να ασκεί μια περίεργη έλξη στους επισκέπτες, ίσως 
λόγω της θέσης του ανάμεσα στα καταπράσινα βουνά και τη θάλασσα, 
ίσως λόγω της έντονης προτίμησης που έδειχναν σε αυτό διάσημοι 
από όλο τον κόσμο. Εδώ θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε το μπάνιο 
μας αλλά και τις τοπικές λιχουδιές,. Το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα γραφικά 
καντούνια (στενά σοκάκια) της παλιάς πόλης. Η καλύτερη ώρα για να 
περπατήσετε στα καντούνια είναι αργά, μετά τις 22.00 Έτσι, θα νιώσετε 
χωρίς πολύ κόσμο την ατμόσφαιρα της Παλιάς Πόλης. Είναι επίσης η 
ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά μαζεύουν την πραμάτεια τους και 
αποκαλύπτονται οι καμάρες στη Νικηφόρου Θεοτόκη, τα παλιά κτίρια 
στην πλατεία Λεμονιάς και οι λεπτομέρειες στο βενετσιάνικο πηγάδι 
στην πλατεία Κρεμαστής.

3η ημέρα: Εκδρομή στις Βορειοδυτικές ακτές 
του νησιού, Κοντόκαλι, Αφιώνας, Παλαιοκαστρίτσα 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε γιατί οι όμορφες γωνιές 
του νησιού είναι ανεξάντλητες και μας περιμένουν !! Περνάμε από το 
κοσμοπολίτικο Κοντόκαλι και παίρνουμε τον δρόμο για τα Βόρεια και 
δυτικά του νησιού Πρώτος μας σταθμός το πανέμορφο χωριό Αφιώνας 
.Χτισμένο σε εξαιρετική τοποθεσία σε υψόμετρο 150 μετρων, προσφέ-

Διακοπές στο νησί των Φαιάκων
Βενετσιάνικα καντούνια, πανέμορφη βλάστηση, ήρεμοι κολπισκοι και αμμώδεις ακτές, πρωτόγνωρες γεύσεις και τοπία που συγκινούν: το καλοκαίρι 
στην Κέρκυρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Φοράει τα καλοκαιρινά της και μας υποδέχεται στα χωριά, στα αρχοντικά και στη μαγευτική της φύση.

Κέρκυρα
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ρει εξαιρετική θέα στον όρμο του Αγίου Γεωργίου και στα Διαπόντια 
νησιά Οθωνοί και Ερεικούσσα Το γραφικό χωριό είναι από τα πιό παλιά 
του νησιού με παραδοσιακά καλντερίμια που οδηγούν σε χρωματιστά 
σπίτια και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 1636 Θα τραβήξουμε 
φωτογραφίες , θα γεμίσουμε αξέχαστες εικόνες και θα συνεχίσουμε 
για την Παλαιοκαστρίτσα Το παραλιακό χωρίο από τα πιό φημισμένα και 
αναγνωρλισμια της Ελλάδας , χάρη στο μαγευτικό τοπίο , τους ορμισκους 
και τα κρυστάλλινα νερά της Βρίσκεται στα νότια του κάστρου του Αγγε-
λόκαστρου ενώ ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ήταν η πρωτεύουσα 
του βασιλείου των Φαιάκων , Θα απολαύσουμε το μπάνιο μας αλλά και 
το γεύμα και το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής Το 
βράδυ προτείνουμε ποτό στην Παλιά πόλη Κάτω ακριβώς από το Νέο 
Φρούριο συγκεντρώνεται η εναλλακτική βραδινή διασκέδαση Ανεβείτε 
τα σκαλάκια της οδού Σχολεμβούργου και θα δείτε διαδοχικά καλοφτιαγ-
μένα μαγαζιά με επιλεγμένη μουσική να απλώνουν τα τραπεζάκια τους 
στα διαφορετικά επίπεδα.

4η ημέρα: Εκδρομή στην «Άλλη Κέρκυρα» 
Αμμόλοφοι και φλαμίνγκο, μπάνιο στην Παραλία 
Χαλικούνα και βόλτα στη λίμνη Κορισσίων, Πέλεκας 
για φαγητό 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για μια λιγότερο αλλά 
εξίσου αν όχι πιό όμορφη πλευρά του νησιού. Πρώτη μας στάση η λίμνη 
Κορισσίων Με έκταση που ξεπερνά τα έξι χιλιάδες στρέμματα, η προστα-
τευμένη από τη συνθήκη Natura λιμνοθάλασσα των Κορισσίων είναι ένας 
υδροβιότοπος για περισσότερα από 120 διαφορετικά είδη πουλιών -κορ-
μοράνους, αργυροτσικνιάδες, φλαμίνγκο, πάπιες- αλλά και για χιλιάδες 
πεταλούδες. Ο δρόμος που περνά ανάμεσα στη λίμνη και την παραλία 
καταλήγει σε μια καλύβα. Πρόκειται για τις αλιευτικές εγκαταστάσεις των 
ψαράδων της λιμνοθάλασσας, οι οποίοι καθημερινά με τα κορίτο τους 

-τις χαρακτηριστικές βάρκες- ψαρεύουν χέλια, λαβράκια, κεφάλους και 
γαριδούλες γύρω από τους καλαμιώνες. Εδώ βρίσκεται το Τάγιο, όπως 
το λένε οι ντόπιοι, δηλαδή το σημείο όπου η λίμνη Κορισσίων ενώνεται 
με τη θάλασσα μέσω ενός στενού διαύλου νερού. Διασχίζοντας το ξύλινο 
γεφυράκι, βρισκόμαστε κατευθείαν σ’ ένα μαγευτικό κεδροδάσος με 
αμμοθίνες, το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά τα 15 μέτρα. Οι ατέλειωτοι 
αμμόλοφοι με τα λευκά κρινάκια που ξεφυτρώνουν πάνω τους φέρνουν 
στο νου την απεραντοσύνη της Σαχάρας. Φοράμε τα μαγιό μας μας και 
απολαμβάνουμε την απίστευτης ομορφιάς ,παραλία του Χαλικούνα: 10 
χιλιόμετρα χρυσής αμμουδιάς με αμμόλοφους και ρηχά κρυστάλλινα 
νερά, Τελικός μας προορισμός , το χωριό Πέλεκας που έγινε διάσημο 
εξαιτίας του θρόνου του Καιζερ από όπου μπορείτε να θαυμάσουμε την 
εντυπωσιακή θέα σε 360 μοίρες στην υποκείμενη πεδιάδα. Το απόγευμα 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: Αρχοντική Σιάτιστα, επίσκεψη σε τοπικό 
οινοποιίο και επιστροφή στην πόλη μας 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό και θα αναχωρήσουμε. Πρώτος μας σταθ-
μός για σήμερα η Σιάτιστα. θα δούμε μια σειρά από πανέμορφα αρχοντι-
κά, ενώ οι λάτρεις του κρασιού θα ξετρελαθουνε με τα διάσημα γλυκά 
κρασιά της. θα επισκευθούμε ένα τοπικό οινοποιείο όπου θα μας δοθεί 
η δυνατότητα να πληροφορηθούμε για την διαδικασία παραγωγής του 
κρασιού σε όλα τα στάδια και να δοκιμάσουμε φυσικά τοπικά εξαιρετικά 
κρασιά. Η γραφική πόλη  απλώνει τις δυο γειτονιές της Χώρα και Γεράνεια 
γύρω από το λόφο του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 900 - 950 μέτρων. 
Λιθόστρωτα καλντερίμια διασχίζουν τις γειτονιές όπου κυριαρχούν τα 
μεγαλόπρεπα σπιτικά των πλούσιων εμπόρων και οινοποιών. Ανάμεσα 
στα επώνυμα αρχοντικά του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα που εντυπωσιά-
ζουν τόσο με το παρουσιαστικό τους όσο και με τον πλούσιο εσωτερικό 
του διάκοσμο, Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας και να 
βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες , Αναχωρούμε για την πόλη μας.
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 Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
• Περιηγήσεις του προγράμματος.
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

 Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων, είσοδοι αρχαιολογικών χώρων  

και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Αναχ. Ξενοδοχείo / Περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού

Τιμή σε 
Moνοκλ.

7, 14, 21/7

HOTEL HELLINIS 3* Πρωινό

207 187 99 279

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

227 193 95 287

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

ΑQUA LAND 4* Ημιδιατροφή 399 303 99 -

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

ROYΑL GRAND Πρωινό 299 199 89 479

7,14,21 /7

ARITI 4* Πρωινό

299 199 89 479

28/07 
4, 11, 18, 28/8  

1/9
339 219 89 549

Προαιρετικές εκδρομές

Εκδρομή Τιμή ενήλικα Τιμή παιδιού Παρατηρήσεις

Μον Ρεπό 4 2 -

Αχίλλειον 6 6 -


