
 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 15/07-02/09/2021 
(επαναλαμβανόμενη για 7 εβδομάδες) 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
 

Αναχώρηση 
από Λάρνακα 

Ώρες Πτήσεων        
(SKY EXPRESS 

AIRLINES)  

Αναχώρηση 
από  

Κεφαλονιά 

Ώρες Πτήσεων                       
(SKY EXPRESS  

AIRLINES) 
15/07/2021 09:35 – 11:25 22/07/2021 12:30 – 13:50 
22/07/2021 09:35 – 11:25 29/07/2021 12:30 – 13:50 
29/07/2021 09:35 – 11:25 05/08/2021 12:30 – 13:50 
05/08/2021 09:35 – 11:25 12/08/2021 12:30 – 13:50 
12/08/2021 09:35 – 11:25 19/08/2021 12:30 – 13:50 
19/08/2021 09:35 – 11:25 26/08/2021 12:30 – 13:50 
26/08/2021 09:35 – 11:25 02/09/2021 12:30 – 13:50 

 
Στον πανέμορφο προορισμό Κεφαλονιά έχουν εξασφαλιστεί δεκαπέντε (15) δωμάτια/εβδομάδα 
στο ξενοδοχείο Apostolata Island Resort & Spa 5* για επτά (7) εβδομάδες, την περίοδο                            
15/07-02/09/2021. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού της Κεφαλονιάς, 
πάνω στην πλαγιά ενός λόφου που κατηφορίζει απαλά προς τη θάλασσα, προσφέροντας 
εκπληκτική πανοραμική θέα. To ξενοδοχείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από όλα τα αξιοθέατα 
και τα σημεία ενδιαφέροντος. Απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά από το γοητευτικό θέρετρο της 
Σκάλας, όπου βρίσκονται μεγάλες αμμώδεις παραλίες και μόλις 7 χιλιόμετρα μακριά από το 
γραφικό χωριό Πόρος.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ξενοδοχείο τα μέλη μπορούν να επισκεφθούν 
τον ακόλουθο σύνδεσμο:  
Καλώς Ήλθατε στο APOSTOLATA Island Resort and SPA - Apostolata Island Resort & Spa 

 

Οι όροι/προϋποθέσεις για τη παραχώρηση επιπλέον 2ου δωματίου μετά την αποδοχή του μέλους, 
θα ισχύουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή θα παραχωρείται στα μέλη που θα 
ταξιδέψουν με τα ανύπαντρα παιδιά τους. Μέλη που θα ταξιδέψουν με 2 παιδιά άνω των 18 ετών 
θα πρέπει να διαμένουν σε 2 δωμάτια. 
 

H τιμή πακέτου περιλαμβάνει: 
1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Κεφαλονιά και Κεφαλονιά-Λάρνακα.   
2. Φόρους αεροδρομίων. 
3. Διαμονή για 7 βράδια με ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο με μπουφέ). 
4. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.  
5. Εκδρομές για τρεις ημέρες με συνοδό. 
6. Διαθέσιμο λεωφορείο για τις κοντινές παραλίες τις ημέρες χωρίς εκδρομές. 
7. Φ.Π.Α. 

 

Στην τιμή πακέτου δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής €4 την ημέρα ανά δωμάτιο, ο 
οποίος θα πρέπει να πληρώνεται από το μέλος στο ξενοδοχείο.    
 

Προορισμός Τιμή με 
ημιδιατροφή 

Τιμή Παιδιών 
 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Hotel Apostolata Island 
Resort & Spa, De lux 5* 

 
 
 

Μέλος -  €500 
& 

Συνοδός  
1ου  βαθμού -  

€500 
 

στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες 
   μέχρι 2 ετών σε (baby cot)          €50 

 1ο παιδί   2-12 ετών                                  €220 
 2ο παιδί   2-12 ετών                                  €620 
                 άνω των 12 ετών                       €780 
     
σε ξεχωριστό δωμάτιο (αναλόγως 
διαθεσιμότητας)  
                 1ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €800 
                 2ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €800 
 

                 3ο παιδί 
                 2-12 ετών                                  €620 
                 άνω των 12 ετών                       €780 
 

                 4ο παιδί    
                 2-12 ετών                                  €620 
                 άνω των 12 ετών                       €780 

https://apostolata.gr/?lang=el


 
 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

 
1η ημέρα: Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς και παραλαβή των παραθεριστών με το 
λεωφορείο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε πλούσιο μπουφέ κατά τις 19:00 μμ, 
ελεύθερος χρόνος. 
 
2η ημέρα: Μετά το πρωινό κατά τις 10:00 πμ αναχώρηση με το λεωφορείο μας και άφιξη έπειτα 
από μία ώρα περίπου στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη της 
Κεφαλονιάς στο οποίο θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο του Αγίου. Στη συνέχεια 
αναχώρηση από τη Μονή και επίσκεψη στο Αργοστόλι στην πρωτεύουσα του νησιού, ελεύθερος 
χρόνος Αναχώρηση περίπου στις 15:00 μμ για το ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο στο 
ξενοδοχείο. 
 
3η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος για όλους τους παραθεριστές. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση 
των παραθεριστών προκειμένου να τους μεταφέρει σε κοντινές παραλίες. 
 
4η ημέρα: Μετά το πρωινό κατά τις 10:00 πμ αναχώρηση με το λεωφορείο μας  για την περιοχή 
της Σάμης, επίσκεψη στα σπήλαια Δογκαράτης και τη λίμνη της Μελισσάνης. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ευφημίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος 
χρόνος, δείπνο σε πλούσιο μπουφέ. 
 
5η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος για όλους του παραθεριστές. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση 
των παραθεριστών προκειμένου να τους μεταφέρει σε κοντινές παραλίες. 
 
6η ημέρα: Μετά το πρωινό κατά τις 10:00 πμ. αναχώρηση με το λεωφορείο μας για το όμορφο 
και διεθνούς φήμης Φισκάρδο, το οποίο έγινε γνωστό από τη διάσημη ταινία ‘’ ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 
ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΚΟΡΕΛΙ’’ με την Πενέλοπε Κρουζ και τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ. Έπειτα από 
1½ ώρα φτάνουμε στο πανέμορφο λιμάνι του Φισκάρδου στο βορειότερο σημείο της Κεφαλονιάς,  
με τα γραφικά του σπιτάκια στο οποίο απαγορεύεται η διέλευση αυτοκινήτων. Διαθέτει όμορφες 
ταβερνούλες, μαγαζιά με σουβενίρ, είδη ένδυσης κλπ. Από το Φισκάρδο φεύγουν τακτικά πλοία 
για το νησί του Οδυσσέα από την αρχαιότητα την Ιθάκη. 
 

Παραμονή στο νησί περίπου 2 ½ ώρες και στη συνέχεια αναχώρηση για την Άσσο, ένα φυσικό 
γραφικό κολπίσκο στο οποίο βρίσκεται χτισμένο το όμορφο χωριό της Άσσου. 
 

Έπειτα από μια ώρα παραμονή αναχώρηση κατά τις 15:00 για μπάνιο στη διάσημη παραλία 
Μύρτος με τα πρασινογάλανα νερά και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. 
 

Στις 17:30 μμ αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας, δείπνο και ελεύθερος χρόνος. 
 
7η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος για όλους τους παραθεριστές. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση 
των παραθεριστών προκειμένου να τους μεταφέρει σε κοντινές παραλίες. 
 
8η ημέρα: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς και επιστροφή στην 
Κύπρο. 
 
 

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής υπόκειται σε αλλαγές. 
 


