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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                 

8ήμερη εκδρομή σε Κέρκυρα – Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη                                   

15-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 

  Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει 
8ήμερη  Πασχαλινή εκδρομή στην Κέρκυρα, στα  
Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη στις 15-22/4/20 και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν 
συμμετοχή  στο τηλ. 99 373000  ή στη διεύθυνση 
in.el.politismou @gmail.com          

Διαμονή  : 4  βράδια  στην Κέρκυρα  στο πολυτελές 
MARBELLA  CORFU 5* με ημιδιατροφή και 3  βράδια 
στη Θεσσαλονίκη σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* με 
πρόγευμα    

Πτήσεις : AEGEAN*  

LCA SKG 15-Apr-2020 OA-553 

SKG LCA 22-Apr-2020 OA-552 

Λάρνακα- Θεσσαλονίκη 6.10 μ.μ.– 8.10 μ.μ. & Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 8.50 μ.μ.–10.40 μ.μ.   [ 
*Αναχώρηση  από Πάφο κατόπιν ζήτησης] 

Πρόγραμμα:  

1η μέρα  Μεγάλη Τετάρτη.  Λάρνακα - Θεσσαλονίκη. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  Λάρνακας  μιάμισυ  ώρα πρίν από την πτήση μας για 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Θεσσαλονίκη. 
Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα. Μεγάλη  Πέμπτη.  Θεσσαλονίκη -  Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα.  
Πρόγευμα.  Αναχώρηση για Κέρκυρα μέσω της Εγνατίας οδού. Σταθμός στο Μέτσοβο   για 
περιήγηση σε  αξιοθέατα του μεγαλύτερου χωριού των Βλάχων σε υψόμετρο 1200 μέτρα 
στην Πίνδο.  Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση με το λεωφορείο στο πλοίο για την 
Κέρκυρα με φόντο καταπληκτικά τοπία των βουνών της Ηπείρου και το γαλαζοπράσινο 
του Ιονίου.   Άφιξη στο νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Χρόνος 
ξεκούρασης και απόλαυσης των  παροχών  του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο Αχίλλειον, το 
επιβλητικό  ανάκτορο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ που έκτισε προς τιμή του ήρωα Αχιλλέα.  
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Μετά το δείπνο,  παρακολούθηση  [για όσους το επιθυμούν]  της  Ακολουθίας  των Παθών 
στην εκκλησία στο θέρετρο Μπενίτσες.  Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα.  Μεγάλη Παρασκευή.  Παλαιοκαστρίτσα – Πόλη της Κέρκυρας – Επιτάφιοι 
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα με το μοναστήρι της Παναγίας 
του 1570 μ.χ. σε ύψωμα με άπλετη θέα  στην γαλαζοπράσινη θάλασσα  με φόντο το 
εντυπωσιακό χωριό Λάκωνες  στην πλαγιά του βουνού με  πέτρινα σπίτια του 18ου αιώνα.  
Παρακολούθηση γύρω στο μεσημέρι της πρώτης περιφοράς του επιταφίου από την  Μονή  
Παλαιοκαστρίτσας.  Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε  να επισκεφθούμε μια  βιοτεχνία που 
επεξεργάζεται  το κουμκουάτ [χρυσό πορτοκάλι] που παράγει το περίφημο λικέρ και σειρά  
εύγεστων ποτών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για χαλάρωση. Μετά το δείπνο, μετάβαση στο 
κέντρο της πόλης για  παρακολούθηση της  περιφοράς των 30 και πλέον Επιταφίων  στα  
γύρω καντούνια που πλημμυρίζουν από κόσμο υπό τον πένθιμο  ήχο των φιλαρμονικών.  
Γύρω στα μεσάνυχτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

 

4η μέρα. Μέγα Σάββατο. Πόλη Κέρκυρας - Πρώτη Ανάσταση - Μπενίτσες – 
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία 
Μετά το πρόγευμα μετάβαση στην κεντρική Πλατεία για παρακολούθηση της Πρώτης 
Ανάστασης με προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα όπου γίνεται και η 
λιτάνευση του σεπτού σκηνώματος του και στον Μητροπολιτικό ναό της Αγίας Θεοδώρας. 
Μετά την Ακολουθία, οι δυνατές κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών δίνουν το σύνθημα  που  
προστάζει τους κατοίκους να βγούνε στα μπαλκόνια για να αρχίσει το περίφημο έθιμο 
“Μπότηδες”.  Τεράστια κανάτια με κόκκινες κορδέλες γεμάτα νερό εκτοξεύονται με δύναμη  
στους δρόμους από τα στολισμένα μπαλκόνια προκαλώντας εκκωφαντικό κρότο αλλά και 
κύματα ενθουσιασμού στο συγκεντρωμένο πλήθος. Οι φιλαρμονικές ξεχύνονται στους 
δρόμους παιανίζοντας χαρμόσυνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση.       Το βράδυ 
μετάβαση στην εκκλησία του χωριού Μπενίτσες για παρακολούθηση της Αναστάσιμης 
Θείας Λειτουργίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα. Κυριακή του Πάσχα – Γιορτινές εκδηλώσεις – Περιήγηση πόλης                                      
Πρόγευμα. Παρουσίαση παραδοσιακού χορευτικού προγράμματος από τοπικό συγκρότημα 
στους κήπους του ξενοδοχείου σε γιορτινή Πασχαλιάτικη ατμόσφαιρα. Συμμετοχή 
[προαιρετικά] στο Πασχαλινό γεύμα με συνοδεία ζωντανής μουσικής,  χορό, ψήσιμο οβελία 
και τοπικά εδέσματα.  Απογευματινή επίσκεψη στην πόλη της Κέρκυρας  για περιήγηση στα 
κυριότερα αξιοθέατα του ιστορικού  κέντρου της πόλης  όπως το ανάκτορο  Αγίων Μιχαήλ 
και Γεωργίου, το Λιστόν όπου χτυπά η καρδιά του νησιού, το Παλιό Φρούριο που 
δεσπόζει σε ύψωμα πάνω από τη θάλασσα και μια εντυπωσιακή γέφυρα που το συνδέει με 
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την  πόλη. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο Κανόνι, το Ποντικονήσι με το μικρό μοναστήρι της 
Παναγίας των Βλαχερνών  και το ανάκτορο Μον Ρεπό που βρίσκονται μερικά χιλιόμετρα 
έξω από την πόλη πρoς τα νότια.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.    

 

6η μέρα. Τρίτη.   Κέρκυρα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρόγευμα, γοητευμένοι  με τα όσα βιώσαμε και απολαύσαμε, ξεκινούμε για το 
λιμάνι όπου επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για την Ηγουμενίτσα.  Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα 
την πρωτεύουσα της Ηπείρου. Στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην όχθη της λίμνης 
Παμβώτιδας είμαστε ελεύθεροι για αυτόβουλες επισκέψεις στα παρακείμενα αξιοθέατα, 
όπως το Κάστρο Ιτς Καλέ με το  νεότευκτο Μουσείο Αργυροχοΐας και το Βυζαντινό Μουσείο 
Ιωαννίνων, το σπουδαίο Σπήλαιο Περάματος με τους φανταχτερούς σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες και το Νησάκι της Κυρά Φροσύνης  με το Μουσείο του Αλή Πασά, τη Μονή 
Φιλανθρωπινών του 1272 μ.χ  κι άλλα μνημεία. [Η επίσκεψη στο Νησάκι γίνεται με βάρκες 
σε ταξίδι 10 περίπου λεπτών] Μέσω της Εγνατίας Οδού συνεχίζουμε για τη Θεσσαλονίκη. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα. Θεσσαλονίκη –  Περιήγηση σε αξιοθέατα  της πόλης - Ελεύθερες 
δραστηριότητες.  
Πρόγευμα.  Χαλάρωση.  Γύρω στο μεσημέρι [ για όσους το επιθυμούν]  πεζή  περιήγηση στην 
πόλη με επίσκεψη στον Λευκό Πύργο.  Στο εσωτερικό του   αποτυπώνεται  η ιστορία της 
Θεσσαλονίκης από τη  προβυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα ενώ από τη βεράντα η θέα προς 
την πόλη και τον Θερμαϊκό είναι εκπληκτική.  Με φωτογράφιση  στο άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στη νέα παραλία   φθάνουμε  στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού για 
ξενάγηση με διαπιστευμένο ξεναγό.  Πρόκειται για  σπουδαίο μουσείο που αποτελεί 
θεματοφύλακα  της Βυζαντινής κληρονομιάς της  Θεσσαλονίκης.  Διαθέτει πολλά μοναδικά 
εκθέματα και αρκετές σπάνιες  συλλογές,  υπέροχα ψηφιδωτά , πολύχρωμες τοιχογραφίες, 
βυζαντινά εικονίσματα, θρησκευτική αρχιτεκτονική, εντυπωσιακή 
κοσμηματοποιΐα,  σπάνια βιβλία και κώδικες.  Συνεχίζουμε με μονόωρη  ξενάγηση  στην  
ιστορική  διαδρομή της πόλης  με το μπλε  λεωφορείο  που ξεκινά από τον Λευκό Πύργο, 
διασχίζει το  κέντρο, ανεβαίνει στα κάστρα  κι  επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης.  Το 
γοητευτικό  οδοιπορικό μας ολοκληρώνεται με καφέ ή ποτό  στο καραβάκι σε 45λεπτη  
βόλτα  στον Θερμαϊκό  Κόλπο με πανοραμική θέα την πόλη,  τα κάστρα και τον  θεικό 
Όλυμπο στο βάθος του ορίζοντα.  Ελεύθερος χρόνος.  Διανυκτέρευση.  [Προαιρετική 
συμμετοχή σε  μουσικοχορευτική βραδιά  με δείπνο στα  ΛΑΔΑΔΙΚΑ ή σε Ρεμπετάδικο]  
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8η μέρα. Τετάρτη. Θεσσαλονίκη – Αεροδρόμιο Μακεδονία – Λάρνακα                                       
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα για ψώνια και άλλες αυτόβουλες δραστηριότητες. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση της επιστροφής μας στην Κύπρο. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:  

Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο 

€ 695 €680 € 895 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  Αεροπορικό εισιτήριο με τους φόρους αεροδρομίων, μία βαλίτσα 23 
κιλά, μία χειραποσκευή 8 κιλά, μία τσαντούλα χειρός, διαμονή τρία βράδια στην 
Θεσσαλονίκη με πρόγευμα στο κεντρικό ξενοδοχείο Εγνατία 3* ή ΑΙΓΑΙΟ 3* του ομίλου 
aegeon group hotels με πρόγευμα και τέσσερα βράδια στην Κέρκυρα σε ξενοδοχείο 5* με 
ημιδιατροφή [το δείπνο της Κυριακής μπορεί να αντικατασταθεί με το γιορτινό 
Πασχαλινό μεσημεριανό  τραπέζι, με ποτάκι και μεζέ κατά το ψήσιμο  του οβελία, 
εδέσματα και ζωντανή μουσική, με €30 ανά άτομο] περιηγήσεις βάσει του 
προγράμματος, εισιτήρια για το καράβι της διαδρομής Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - 
Ηγουμενίτσα, αρχηγός - συνοδός, ΦΠΑ.            

                                                                          

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  Φόρος  διανυκτέρευσης [€ 4  ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
για 5* και €1.5 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, για ξενοδοχείο 3*] και ό,τι ρητά δεν 
αναφέρεται όπως είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ότι αναφέρεται 
ως προαιρετικό.  

Η εκδρομή πραγματοποιείται σε συνεργασία  με το ταξιδιωτικό γραφείο  SKYLAB TRAVEL,  
Αχαιών 8 Λευκωσία,  μέλος ΙΑΤΑ. 
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