
 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ –  ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 18-21/06/2021 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ 

 

 

ΗΜΕΡΑ 1η 2 ΑΘΗΝΑ- ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  

Συνάντηση νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, και αναχώρηση για την πανέμορφη 
Κεφαλονιά.  
Ενδιάμεση στάση και στην συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο πλοίο από το λιμάνι της Κυλλήνης για 
το γραφικό λιμάνι του Πόρου. Άφιξη στο γραφικό Αργοστόλι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα και 
να χαλαρώσετε στα όμορφα ταβερνάκια.  
ΗΜΕΡΑ 2η ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ  

Αναχώρηση το πρωί για το γύρο της Κεφαλονιάς. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο 
της Δρογκαράτης , την όμορφη κωμόπολη της Σάμης με το απαράμιλλης ομορφιάς 
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό χωριό της Αγ.Ευφημίας. Ακολουθεί 
μια γοητευτική διαδρομή προς το Βόρειο τμήμα του νησιού για να καταλήξουμε στον 
παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Παίρνοντας το δρόμο του 
γυρισμού  βλέπουμε την ιστορική χερσόνησο της Άσσου  με το ενετικό κάστρο ,  και 
φωτογραφίζουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. 
ΗΜΕΡΑ 3η  

Επίσκεψη στο Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το μοναστήρι του Αγ.Γερασίμου, 
πολιούχου και προστάτη του νησιού-προσκύνημα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας 
ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε τα τοπικά κρασιά (Ρομπόλα) 
.Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του δήμου  Λειβαθούς με στάση στο πιο γραφικό 
χωριό  Κουρκουμελάτα.  Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το πιο τουριστικό χωριό της 
Κεφαλονιάς, την πανέμορφη Σκάλα, και επιστροφή στο Αργοστόλι. 

 

 



ΗΜΕΡΑ 4 η  

Μετά το πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για να αγοράσετε τα αναμνηστικά σας από την όμορφη 
Κεφαλονιά, και να επισκεφθείτε για μια τελευταία βόλτα, το Λιθόστρωτο , στην 
συνέχεια  αναχώρηση από το ξενοδοχείο όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό 
φαινόμενο  Καταβόθρες . Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στην Λάσση  με τις πανέμορφες 
παραλίες του Πλατύ και Μακρύ Γιαλού. Θα κάνουμε μια ενδιάμεση στάση για φαγητό , και 
καταλήγουμε στον Πόρο  όπου αποχαιρετάμε την Κεφαλονιά και αναχωρούμε για την Αθήνα. 
 

Apollonion Resort & Spa 5*****  

Παραλία Ξι-Ληξούρι 

 
Το Apollonion Resort & Spa είναι ένα ξενοδοχείο 5 * που βρίσκεται στο Ληξούρι της 
Κεφαλονιάς. Βρίσκεται σε μια έκταση 67 στρεμμάτων στην όμορφη χερσόνησο της Παλλικής 
και περιβάλλεται από ένα υπέροχο τοπίο, με θέα στα εκθαμβωτικά νερά του Ιονίου. Βρίσκεται 
στην περιοχή Ξι, γνωστό για τη μεγάλη χρυσή αμμώδη παραλία του, προσφέρει εξαιρετικές 
υπηρεσίες της επισκέπτες. Oι καθημερινές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια 
πραγματοποιούνται γύρω από της δύο χώρους της πισίνας όπου μπορεί κανείς να 
συμμετάσχει ή να απολαύσει κοκτέιλ, σνακ και δροσιστικά ποτά που σερβίρονται από τα Pool 
Bars. 
 
 
 

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLONION RESORT 5***** 

 
 

 

 

 

 

 

 

APOLLON PALACE HOTEL KEFALONIA 3*** 

Μεταξάτα-Αργοστόλι 

 

  Ένα άνετο, φιλόξενο οικογενειακό και πεντακάθαρο ξενοδοχείο 20 δωματίων στα Μεταξάτα 
το οποίο θα φιλοξενεί αποκλειστικά μόνο του επισκέπτες των δικών μας εκδρομών.  Φιλική 
εξυπηρέτηση και πισίνα με υδρομασάζ. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, μπαλκόνι, ψυγείο, 
τηλεόραση, σεσουάρ για τα μαλλιά. 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ/  
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ. ΑΤΟΜΟ 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ από 
Πειραιά. Ζητήστε μας τιμές 
early booking στα πλοία από 
Κρήτη – Πειραιά-Κρήτη.  

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ H/B 395 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ H/B 513 

ΒΕD H/B 370 

Παιδικό 
 

150 



   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLON PALACE 3*** 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μεταφορές , εκδρομές , περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν. 

 

• Εισιτήρια  F/B  από και προς Κεφαλονιά. 

 

• Τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Apollonion 
Resort & Spa 

• Κεφαλλονίτης αρχηγός ξεναγός. 

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου.  

 

• Φ.Π.Α. 
 
                 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

• Είσοδοι σε αρχ. Χώρους- μουσεία, φόρος διαμονής  

• Φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. ( Εξόφληση κατά 

την αναχώρηση από το ξενοδοχείο) 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα, ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

• Εισιτήρια πλοίου από και προς Κρήτη. Δεκτές όλες οι εκπτώσεις στα 

πλοία. 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ/  
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ. ΑΤΟΜΟ 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ  από 
Πειραιά. Ζητήστε μας τιμές 
early booking στα πλοία από 
Κρήτη – Πειραιά-Κρήτη.  

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ BB 230 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ BB 280 

ΒΕD BB 190 

ΠΑΙΔΙ B/B 145 


