ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9/3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 3 ΗΜΕΡΕΣ.
1 ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ νωρίς το πρωί, ηµίωρη στάση στον Ισθµό και
συνεχίζουµε για Πάτρα - Κυλλήνη. Επιβίβαση στο ferry boat και άφιξη στη Ζάκυνθο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα παρακολούθηση αποκριάτικων
εκδηλώσεων, καθώς επίσης και του Βενετσιάνικου γάµου. Πρόκειται για µία λαογραφική,
εθιµοτυπική παράσταση, ένα δρώµενο που προκαλεί τη φαντασία µας και µας µεταφέρει στο
16ο αιώνα, ένα γάµο ευγενών Ζακυνθινών σε µία εποχή σηµαντική για τον τόπο µας αφού
σηµάδεψε το νησί µας ιστορικά και πολιτικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2 ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο Λόφο του Στράνη εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωµός
εµπνεύστηκε τον "Ύµνο εις την Ελευθερία". Στη συνέχεια, επίσκεψη στο πανέµορφο προάστιο
Μπόχαλη µε την πανοραµική θέα όπου θα επισκεφθούµε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το
ερειπωµένο βενετσιάνικο κάστρο. Αναχώρηση για τον Κόκκινο Βράχο όπου ο Ξενόπουλος
έγραψε το οµώνυµο έργο "Φωτεινή Σάντρη". Επιστροφή στην πόλη, για να
παρακολουθήσουµε την τρέλα του Ζακυνθινού Καρναβαλιού µε την παρέλαση αρµάτων και
διάφορα άλλα δρώµενα καθώς και την κηδεία της Μάσκας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο
και το αποκριάτικο γλέντι κορυφώνεται, διανυκτέρευση.
3 ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσουµε τη γνωριµία µε την
πόλη, γεύµα προαιρετικά µε νηστίσιµα. Επιβίβαση στο ferry boat, άφιξη στην Κυλλήνη και
αναχώρηση για Αθήνα µε ενδιάµεση στάση.
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ο
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*Η τιµή ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή έως 9/2/19. Η τιµή
ισχύει για περιορισµένο αριθµό θέσεων και είναι δυνατόν εφόσον
εξαντληθεί ο προβλεπόµενος αριθµός να καταργηθεί πριν τις 9/2/19.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• *Μεταφορές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
• *Διαµονή, 2 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 4*.
• *2 πρωινά σε µπουφέ.
• *2 δείπνα.
• *Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟ και αντίστροφα.
• *Αρχηγός - συνοδός.
• *Φ.Π.Α.
• *Φόρος διαµονής.

