ΠΑΣΧΑ στη ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΧ. 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

4 ΗΜΕΡΕΣ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αθήνα – Κυλλήνη - Ζάκυνθος : Αναχώρηση το πρωί για Κυλλήνη, επιβίβαση στο πλοίο για
Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην περιφορά του
Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. Στις 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Μώλου εκτός από
τον Εσταυρωμένο λιτανεύετε και η εικόνα της «Mater Dolorosa», δηλαδή της Παναγίας του Πάθους. Η λιτανεία
διασχίζει σχεδόν όλη την πόλη και επιστρέφει στην πλατεία Σολωμού, όπου, πάνω σε βάθρο, ο Μητροπολίτης
ευλογεί τον κλήρο και το λαό με τον Εσταυρωμένο. Η λιτανεία καταλήγει στον ίδιο ναό, όπου γίνεται η εναπόθεση
του Χριστού στον Επιτάφιο. Κατόπιν μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην
εκκλησία, όπου θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και
διανυκτέρευση.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Γύρος Νησιού & Αναστάσιμο Δείπνο : Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το
Μαχαιράδο όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Μαύρας. Κατόπιν για Έξω Χώρα, Μαριές και επίσκεψη
στην Ιερά Μονή Αναφωνήτριας όπου ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος. Στην συνέχεια θα συναντήσουμε την χιλιο
φωτογραφημένη παραλία του Ναυαγίου με την αμμουδερή παραλία και τα γαλαζοπράσινα νερά, όπου και στάση
για να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα από την εξέδρα. θα συνεχίσουμε βόρεια του νησιού για, Βολίμες, και το
χωριό του Αγίου Νικόλαου, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν μία βαρκάδα στις μοναδικής ομορφιάς γαλάζιες
σπηλιές (έξοδα ατομικά). Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. Το βράδυ μετάβαση
στον Ναό του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου ή στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου στην Εκκλησία της
Μητρόπολης όπου θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση με πυροτεχνήματα και γιορτινή ατμόσφαιρα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, και Αναστάσιμο δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με εκλεκτά εδέσματα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ, Πασχαλινό Γεύμα – Ζάκυνθος : Καλή Πασχαλιά! Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσετε την μέρα στους άνετους χώρους του ξενοδοχείου, καθώς και το κέρασμα με πασχαλινούς μεζέδες με
συνοδεία κρασιού στον χώρο της πισίνας, ενώ ψήνονται τα σουβλιστά αρνιά. Κατόπιν πλούσιο πασχαλινό γεύμα και
γλέντι με ζωντανή μουσική. Ξεκούραση και το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη για καφέ και βόλτα. Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο
μας,
διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ, Λόφος Στράνη – Μπόχαλη – Ζάκυνθος - Κυλλήνη – Αθήνα : Μετά το πρωινό μας θα
επισκεφθούμε το λόφο του Στράνη, που ενέπνευσε τον Διονύσιο Σολωμό να γράψει τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο και
τους ελεύθερους πολιορκημένους, αλλά και το προάστιο της υψηλής κοινωνίας την Μπόχαλη, με τον οικισμό γύρω
από το Κάστρο, που θα μας γοητεύσουν. Αργότερα στην πόλη της Ζακύνθου όπου θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό
του Αγίου Διονυσίου προστάτη του νησιού, κατόπιν χρόνος για βόλτα στα μικρά, ήσυχα δρομάκια της πόλης, με τα
παλιά σπίτια και τις λουλουδιασμένες αυλές. Νωρίς το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 239 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδρομές, περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TESORO HOTEL
 Πρωινά σε μπουφέ
 Πλούσια ημιδιατροφή σε μπουφέ
 Αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα με μουσική στην θέση της ημιδιατροφής
 Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια Κυλλήνη-Ζάκυνθο-Κυλλήνη
 Αρχηγός / Συνοδός εκδρομής, Φπα, Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
 Δημοτικός Τουριστικός φόρος

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +70 €

