
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 
 

4ήμερη οδική εκδρομή 
Αναχώρηση από Αθήνα 

 
Αναχώρηση:14/04/2023 

 
Φέτος γιορτάζουμε το Πάσχα στην πανέμορφη Λευκάδα! 

Το καταπράσινο νησί του Ιωνίου μας περιμένει να περάσουμε εκεί τις Άγιες αυτές μέρες και να μας 
εντυπωσιάσει με την φυσική του ομορφιά που απλόχερα η φύση του έχει χαρίσει! 

 

Πρόγραμμα εκδρομής  
1η Ημέρα 14/04: Μ. Παρασκευή Αθήνα – Λευκάδα 
Συγκέντρωση και πρωινή αναχώρηση για την όμορφη Λευκάδα, την πατρίδα του Σικελιανού και του 
Βαλαωρίτη που πήρε το όνομά του απ’ το νότιο ακρωτήριο Λευκάτα .Άφιξη μέσω της γέφυρας Ρίου-
Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και καφέ. Ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας RED TOWER HOTEL 4*( www.redtowerhotel.com ) , τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ακολουθεί νηστίσιμο δείπνο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του επιταφίου, όπου στην 
κεντρική πλατεία συναντιούνται οι Επιτάφιοι και των άλλων ενοριών. Στην διάρκεια της περιφοράς η 
φιλαρμονική ορχήστρα της Λευκάδας θα παίζει πένθιμα εμβατήρια δημιουργώντας μια κατανυκτική 
ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η Ημέρα 15/04: Μ. Σάββατο Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αμέσως μετά μεταφορά στην πόλη της Λευκάδας για να  
παρακολουθήσουμε το τοπικό έθιμο, όπου βγαίνει στην αγορά η Φιλαρμονική παίζοντας εμβατήρια και 
δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το κομμάτι», ένα πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το 
πέσιμο του θα κάνει μεγάλο κρότο για να σπάσει το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για 
να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού. Αναχωρούμε για Νυδρί. Για σήμερα σας προτείνουμε μια 
προαιρετική κρουαζιέρα . 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: 
Πρώτη μας επίσκεψη το μαγευτικό Πόρτο Κατσίκι, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. 
Συνεχίζουμε για το «στολίδι» της Κεφαλονιάς, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο που είναι το μοναδικό χωριό το 
οποίο έμεινε ανέπαφο από τους μεγάλους σεισμούς του 1953. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα 
γραφικά σοκάκια και γεύμα στα ταβερνάκια.  
Επόμενος σταθμός μας η Ιθάκη – πατρίδα του ομηρικού ήρωα Οδυσσέα. Παραμονή και ελεύθερος χρόνος. 
Επόμενος σταθμός μας το Μεγανήσι, όπου βρίσκεται το σπηλαίο στο οποίο το 1940 κατά την διάρκεια του 
Β Παγκοσμίου πολέμου, χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο ο κυβερνήτης του θρυλικού υποβρύχιου 
Παπανικολής. Τέλος Ακολουθεί περιήγηση γύρω από τα τρία νησιά του Ωνάση (Σκορπιός, Σπάρτη και 
Καστρί).Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πριν τα μεσάνυχτα θα παρακολουθήσουμε την αναστάσιμη ακολουθία. 
Ακολουθεί αναστάσιμο δείπνο, Διανυκτέρευση 
 

3η Ημέρα 16/04: Κυριακή του Πάσχα-Πασχαλινό γλέντι-Λευκάδα  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Θα απολαύσουμε πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό εορταστικό μπουφέ και 
ζωντανή μουσική με παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα.  

http://www.redtowerhotel.com/


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Το απόγευμα μεταφορά στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την Μονή Φανερωμένης, όπου υπάρχει η εικόνα της 
Παναγίτσας της Φανερωμένης, που είναι και πολιούχος του νησιού, το πάρκο Μποσκέτο, με τις προτομές  
σπουδαίων προσωπικοτήτων της Λευκάδας, το Κάστρο της Αγίας Μαύρας που δεσπόζει στην είσοδο του 
νησιού και είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα. Καταλαμβάνει έκταση 
περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτοντας πλούσια πολεμική ιστορία καθώς πολιορκήθηκε 
συνολικά 12 φορές στους 7 αιώνες της ύπαρξής του. Μπορείτε ακόμη να θαυμάσετε τα εκκλησιαστικά 
μνημεία , όπως την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα (τέλη 17ου αι.) στο κέντρο της πόλης κ.α. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτες και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
 

4η Ημέρα 17/04: Δευτέρα του Πάσχα Λίμνη Τριχωνίδας - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα  
Πρωινό και αναχώρηση προς τη Λίμνη Τριχωνίδα , την μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας που είναι 
γνωστή και ως το «Πέλαγος της Αιτωλίας» Θα περιηγηθούμε στα καταπράσινα χωριά της και θα  
επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα στα ταβερνάκια. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 
 

Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• 3 Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο RED TOWER 4* στη Νικιάνα  
• Ημιδιατροφή, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με  
       ζωντανή μουσική (μέρος της ημιδιατροφής)  
• Λαμπάδα για την Ανάσταση, κόκκινα αυγά και τσουρέκι  
• Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου 
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης  
• ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
• Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους 
• Ο ειδικός φόρος διανυκτέρευσης 
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ME ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:            295€ 

3o / 4o άτομο  :                                                   255€ 

1Ο Παιδί έως 0-9,99 ετών:                                100€   

1Ο Παιδί έως 10-11,99 ετών:                            175€ 

Επιβάρυνση μονοκλίνου :                               120€ 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ Ι.Χ 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:            225€ 

3o / 4o άτομο  :                                                  190€ 

1Ο Παιδί έως 0-9,99 ετών:                            ΔΩΡΕΑΝ   

1Ο Παιδί έως 10-11,99 ετών:                            105€ 

Επιβάρυνση μονοκλίνου :                                120€ 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
• 3 Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο RED TOWER 4* στη Νικιάνα  
• Ημιδιατροφή, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με 
       ζωντανή μουσική (μέρος της Ημιδιατροφής)  
• Λαμπάδα για την Ανάσταση, κόκκινα αυγά και τσουρέκι  
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης  
• ΦΠΑ 

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

• Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους 
• Ο ειδικός φόρος διανυκτέρευσης 
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 
 

                                       
     

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                   

                                                             ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 
4ήμερη οδική εκδρομή 

Αναχώρηση από Φλώρινα 
 

Αναχώρηση:14/04/2023                                                                                       
 

Φέτος γιορτάζουμε το Πάσχα στην πανέμορφη Λευκάδα! 
Το καταπράσινο νησί του Ιωνίου μας περιμένει να περάσουμε εκεί τις Άγιες αυτές μέρες και να μας 

εντυπωσιάσει με την φυσική του ομορφιά που απλόχερα η φύση του έχει χαρίσει! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

1η Ημέρα 14/04: Μ. Παρασκευή Φλώρινα – Πάργα - Λευκάδα 
Συγκέντρωση και πρωινή αναχώρηση για την όμορφη Λευκάδα, την πατρίδα του Σικελιανού και του 
Βαλαωρίτη που πήρε το όνομά του απ’ το νότιο ακρωτήριο Λευκάτα. 
Αφού περάσουμε από το Αμύνταιο θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσω της Νέας Εγνατίας οδού. Άφιξη και 
σύντομη στάση στην Πάργα με την όμορφη θέα στο Ιόνιο πέλαγος όπου μπορούμε να γευματίσουμε και να 
ξεκουραστούμε. Συνεχίζουμε την διαδρομή περνώντας την υποθαλάσσια σήραγγα Πρεβέζης – Ακτίου. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας RED TOWER HOTEL 4*( www.redtowerhotel.com)  τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ακολουθεί νηστίσιμο δείπνο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του επιταφίου, 
όπου στην κεντρική πλατεία συναντιούνται οι Επιτάφιοι και των άλλων ενοριών. Στην διάρκεια της 
περιφοράς η φιλαρμονική ορχήστρα της Λευκάδας θα παίζει πένθιμα εμβατήρια δημιουργώντας μια 
κατανυκτική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η Ημέρα 15/04: Μ. Σάββατο Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αμέσως μετά μεταφορά στην πόλη της Λευκάδας για να  
παρακολουθήσουμε το τοπικό έθιμο, όπου βγαίνει στην αγορά η Φιλαρμονική παίζοντας εμβατήρια και 
δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το κομμάτι», ένα πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το 
πέσιμο του θα κάνει μεγάλο κρότο για να σπάσει το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για 
να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού. Αναχωρούμε για Νυδρί. Για σήμερα σας προτείνουμε μια 
προαιρετική κρουαζιέρα . 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: 
Πρώτη μας επίσκεψη το μαγευτικό Πόρτο Κατσίκι, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. 
Συνεχίζουμε για το «στολίδι» της Κεφαλονιάς, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο που είναι το μοναδικό χωριό το 
οποίο έμεινε ανέπαφο από τους μεγάλους σεισμούς του 1953. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα 
γραφικά σοκάκια και γεύμα στα ταβερνάκια.  
Επόμενος σταθμός μας η Ιθάκη – πατρίδα του ομηρικού ήρωα Οδυσσέα. Παραμονή και ελεύθερος χρόνος. 
Επόμενος σταθμός μας το Μεγανήσι, όπου βρίσκεται το σπηλαίο στο οποίο το 1940 κατά την διάρκεια του 
Β Παγκοσμίου πολέμου, χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο ο κυβερνήτης του θρυλικού υποβρύχιου 
Παπανικολής. Τέλος Ακολουθεί περιήγηση γύρω από τα τρία νησιά του Ωνάση (Σκορπιός, Σπάρτη και  
Καστρί).Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πριν τα μεσάνυχτα θα παρακολουθήσουμε την αναστάσιμη ακολουθία. 
Ακολουθεί αναστάσιμο δείπνο, Διανυκτέρευση 
 

3η Ημέρα 16/04: Κυριακή του Πάσχα-Πασχαλινό γλέντι-Λευκάδα  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Θα απολαύσουμε πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό εορταστικό μπουφέ και 
ζωντανή μουσική με παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα.  
Το απόγευμα μεταφορά στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την Μονή Φανερωμένης, όπου υπάρχει η εικόνα της 
Παναγίτσας της Φανερωμένης, που είναι και πολιούχος του νησιού, το πάρκο Μποσκέτο, με τις προτομές  

http://www.redtowerhotel.com/


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
σπουδαίων προσωπικοτήτων της Λευκάδας, το Κάστρο της Αγίας Μαύρας που δεσπόζει στην είσοδο του 
νησιού και είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα. Καταλαμβάνει έκταση 
περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτοντας πλούσια πολεμική ιστορία καθώς πολιορκήθηκε 
συνολικά 12 φορές στους 7 αιώνες της ύπαρξής του. Μπορείτε ακόμη να θαυμάσετε τα εκκλησιαστικά 
μνημεία , όπως την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα (τέλη 17ου αι.) στο κέντρο της πόλης κ.α. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτες και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
 

4η Ημέρα 17/04: Δευτέρα του Πάσχα Λευκάδα – Αχέροντας –  Νεκρομαντείο  – Φλώρινα 
Πρωινό και αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα ποταμού, μια περιοχή με μοναδική φυσική ομορφιά και 
μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. Τα Στενά, οι εκβολές του ποταμού αλλά και η ευρύτερη περιοχή ανήκουν 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000). 
Ακολουθεί επίσκεψη στο πιο φημισμένο νεκρομαντείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου που βρίσκεται κοντά 
στις βορειοδυτικές όχθες της Αχερουσίας λίμνης, στο σημείο όπου ενώνονται τα ποτάμια του Άδη, ο 
Αχέροντας με τον Κωκυτό. Το Νεκρομαντείο στο χωριό Μεσοπόταμος αποτελεί ένα μνημείο παγκόσμιας 
φήμης, για το πως οι Αρχαίοι αντιμετώπιζαν το θάνατο. Ένα μνημείο που αποτυπώνει το μύθο της 
κατάβασης των νεκρών στον Άδη, στον Κάτω Κόσμο, μέσω του ποταμού Αχέροντα και του πιο διάσημου 
βαρκάρη του κόσμου, μία διαδικασία που έδωσε παγκόσμια φήμη στον Αχέροντα μέσα από τη ζωγραφική, 
τη λογοτεχνία, τη γλυπτική, την ποίηση. Αμέσως μετά παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες 
στάσεις για ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στη Φλώρινα . 
 

Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• 3 Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο RED TOWER 4* στη Νικιάνα  
• Ημιδιατροφή, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με 
       ζωντανή μουσική (μέρος της Ημιδιατροφής)  
• Λαμπάδα για την Ανάσταση, κόκκινα αυγά και τσουρέκι  
• Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου 
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης  
• ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
• Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους 
• Ο ειδικός φόρος διανυκτέρευσης 
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ME ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:            295€ 

3o / 4o άτομο  :                                                   255€ 

1Ο Παιδί έως 0-9,99 ετών:                                100€   

1Ο Παιδί έως 10-11,99 ετών:                            175€ 

Επιβάρυνση μονόκλινού :                                120€ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ Ι.Χ 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:            225€ 

3o / 4o άτομο  :                                                  190€ 

1Ο Παιδί έως 0-9,99 ετών:                            ΔΩΡΕΑΝ   

1Ο Παιδί έως 10-11,99 ετών:                            105€ 

Επιβάρυνση μονόκλινου :                                120€ 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
• 3 Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο RED TOWER 4* στη Νικιάνα  
• Ημιδιατροφή, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με 
       ζωντανή μουσική (μέρος της Ημιδιατροφής)  
• Λαμπάδα για την Ανάσταση, κόκκινα αυγά και τσουρέκι  
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης  
• ΦΠΑ 

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

• Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους 
• Ο ειδικός φόρος διανυκτέρευσης 
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 
 

 


