
Πάσχα µε θέα το Ποντικονήσι στο ARITI GRAND 

HOTEL 4* - Πρόγραµµα (5 µέρες)  
Ηµέρα 1 Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στην πόλη 

 

Αναχώρηση από Αθήνα το πρωί ώρα 05:00 µέσω της νέας γέφυρας 

Ρίου - Αντιρρίου για Άρτα και έπειτα στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας 

από όπου και θα πάρουµε το πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των 

Φαιάκων, τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισµένο ξενοδοχείο Ariti 

Grand Hotel, στo Κανόνι το πιο αριστοκρατικό προάστιο της πόλης 

της Κέρκυρας. ∆είπνο και αναχωρούµε για την Εσπιανάδα που είναι 

κατάµεστη από πιστούς. Στολισµένη πένθιµα, φλάµπουρα να 

κρέµονται από τα µπαλκόνια, οι µπάντες κάνουν την ατµόσφαιρα πιο 

κατανυκτική και οι Επιτάφιοι συναντώνται δηµιουργώντας ένα 

συναίσθηµα µοναδικό. 

Ηµέρα 2 Μεγ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Αχίλλειον - Κανόνι 

 

Πλούσιο πρόγευµα. Αναχωρούµε για την Πόλη. Ο Επιτάφιος του Αγ. 

Σπυρίδωνα και η Λιτανεία του Σκηνώµατος του ξεκινά. Μπάντες 

συνοδεύουν την Λιτανεία και οι πιστοί ακολουθούν από τον “Άγιο” 

µέχρι το Φρούριο. Στις 11:00 από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο 

ήχος των κανατιών που σπάνε οι ντόπιοι, οι καµπάνες ηχούν, οι 

µπάντες παιανίζουν χαρµόσυνα εµβατήρια. Όλη η πόλη γιορτάζει την 

πρώτη Ανάσταση!!! Συνεχίζοντας την ηµέρα µας θα επισκεφθούµε το 

ανάκτορο της Πριγκίπισσας Σίσσυς, το Αχίλλειο. Ολάνθιστοι 

µαγευτικοί κήποι γύρω, γύρω από το παλάτι, όπου µπορείτε να 

θαυµάσετε τους εξαιρετικούς πίνακες καθώς και τα εκθέµατα του 

παλατιού - µουσείου. Επιστρέφουµε στο Κανόνι, µε θέα την Μονή 

Βλαχέρνας και το Ποντικονήσι. Ξεκούραση και το βράδυ 

παρακολούθηση της Αναστάσιµης Ακολουθίας. Ακολουθεί 

Αναστάσιµο δείπνο στο ξενοδοχείο. 

Ηµέρα 3 Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιάτικη µέρα - Βόλτα στην Πόλη 

 

Χριστός Ανέστη! Πλούσιο πρόγευµα. Λαµπριάτικη µέρα και χαρείτε 

την γιορτινή ατµόσφαιρα του ξενοδοχείου µε την υπέροχη θέα. Όπως 

προστάζει η παράδοση, σήµερα συµβαίνουν διάφορες Πασχαλινές 

εκπλήξεις! Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι, µε µουσική, χορό, τραγούδι 

και Λαµπριάτικα εδέσµατα συµπληρώνουν το χαρούµενο σκηνικό. 

Χρόνος ελεύθερος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ανέσεις 

του ξενοδοχείου. Το απόγευµα βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας. 

Ηµέρα 4 ∆ευτέρα: Παλαιοκαστρίτσα-Κασσιόπη 

 

Πλούσιο πρόγευµα. Ξεκινάµε για να εξερευνήσουµε το Βόρειο τµήµα 

του νησιού. Περνώντας από το εργαστήριο του KOUM KOUAT 

φτάνουµε στην γραφική Παλαιοκαστρίτσα έναν πραγµατικό επίγειο 

παράδεισο µε έξι γραφικούς όρµους. Ψηλά στο βράχο, προβάλλει η 

Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας µια εκπληκτική 

διαδροµή µέσα στην ανοιξιάτικη φύση του νησιού φτάνουµε στην 

Κασσιόπη. Στο γραφικό λιµανάκι της θα βρείτε πολλά ταβερνάκια µε 

παραδοσιακές λιχουδιές. Επιστροφή µέσω µιας µοναδικής 

παραθαλάσσιας διαδροµής. ∆είπνο. 

Ηµέρα 5 Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα 



 

Μπουφέ πρόγευµα. Αναχωρούµε για το λιµάνι όπου και θα 

επιβιβαστούµε στο πλοίο για την Ηγουµενίτσα. Επιστρέφουµε στην 

Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. 

 


