26-29/4/2019 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗ και επιβίβαση στο πλοίο για ΖΑΚΥΝΘΟ. Άφιξη στην πόλη, παραμονή, γεύμα. Μετά το φαγητό
αναχωρούμε για την περιοχή ΠΛΑΝΟΣ(ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ) , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο χωριό ΤΣΙΛΙΒΙ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Νηστίσιμο
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ για να δούμε την εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ.
Συνεχίζουμε για ΑΓ. ΛΕΩΝ – ΕΞΩ ΧΩΡΑ – ΜΑΡΙΕΣ και φτάνουμε στην ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ όπου
ασκήτεψε ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Η επόμενη στάση μας θα είναι το σημείο με την πανοραμική θέα του
ΝΑΥΑΓΙΟΥ θαυμάζοντας την αμμουδερή παραλία και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Κατόπιν για ΒΟΛΙΜΕΣ
και την παραλία του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το
βράδυ παρακολούθηση της τελετής Αναστάσεως. Αναστάσιμο Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 28/4/2019
Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. Θα παρακολουθήσουμε
το σούβλισμα των Αρνιών, θα προσφέρονται μεζεδάκια με κρασί και ούζο πριν το γεύμα και το μεσημέρι θα
έχουμε το Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι με συνοδεία μουσικής και παραδοσιακές καντάδες από
Ζακυνθινούς Κανταδόρους. Το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα 29/4/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ με την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλεως της
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο Βενετσιάνικο Κάστρο.
Επίσκεψη στο λόφο του ΣΤΡΑΝΗ όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον «Ύμνο της Ελευθερίας» και
τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Εν συνεχεία για την πόλη για να δούμε τον ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ και να
προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου, παραμονή, γεύμα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο για ΚΥΛΛΗΝΗ.
Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 215 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « SENTIDO ALEXANDRA BEACH
RESORT » 4**** (4km από την πόλη) σε δίκλινα δωμάτια στην παραλία ΤΣΙΛΙΒΙ, 3) τα 3 πρωινά σε
μπουφέ, 4) το Δείπνο της Μ. Παρασκευής, 5) το Αναστάσιμο Δείπνο, 6) το Πασχαλινό εορταστικό
γεύμα με Ζωντανή Μουσική, 7) τα εισιτήρια του πλοίου Α/R, 8) Αρχηγό - Συνοδό, 9) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 10) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 11) Φ.Π.Α.

