Korfu miestas — išvažiavimas į salos sostinę apie 9.00 val., šis miestas sužavės kiekvieną
turistą įdomiu architektūros ir kultūros mišiniu. Vaikščiojant siauromis gatvelėmis sunku
patikėti, kad esama Graikijoje. Programoje populiariausios senamieščio vietos: sena ir nauja
tvirtovė, salos globėjo šv. Spiridono bažnyčia su joje esančiomis relikvijomis, rotušė, šv.
Teodoro arikikatedra. Laisvas laikas skirtas apsipirkimui arba poilsiui žymiuosiuose
pasažuose prie Spijanada aikštės. Pervažiavimas į Kanoni pusiasalį, iš kurio atsiveria
spalvingas vaizdas į Pontikonissi salą ir Vlacherno bažnyčią - Korfu salos vizitinę kortelę.
Korfu miestas tai vienas elegantiškiausių miestų graikijos salyne, jis yra įtrauktas į UNESCO
paveldo sąrašą. Kelionės trukmė: pusė dienos. Kaina - apie 25 EUR, vaikams iki 13 metų apie 12 EUR.
Aplink salą — kelionė į gražiausius ir įdomiausius salos kampelius - viskas, ką reikia pamatyti
Korfu saloje. Išvažiavimas apie 9.00 val., pervažiavimas į Gastouri, kur stovi puikūs
Achilleiono rūmai. Kadaise buvę imperatorienės Sisi rezidencija, garsėjanti gražiais sodais su
įspūdinga graikiškų dievų, išminčių bei mitologinių personažų skulptūrų kolekcija. Toliau
kelionės maršrutas veda šiaurės vakarų pakrantės link, kur galima rasti gražiausią
„penkiapirštę“ Paleokastritsa įlanką. Vienoje kalvų stovi svarbiausias Korfu salos vienuolynas Moni Theotokou ir prie jo esantis ikonų muziejus. Laisvas laikas skiriamas pietums arba
maudynėms įspūdingose įlankose. Pervažiavimas į Bella Vista - apžvalgos tašką, iš kurio
atsiveria neapsakomo grožio vaizdas į vakarų pakrantę. Pakeliui viešnagė Korfu salai būdingo
kinkano likierio gamykloje - degustacija ir laikas apsipirkimui. Kelionės trukmė: 1 diena. Kaina
- apie 45 EUR, vaikai iki 13 metų - apie 22 EUR (neapima iėjimo bilieto kainos į Achilleiono
rūmus: apie 5 EUR, vaikams iki 6 metų nemokamai).
Paxos - Antipaxos kruizas — kruizai jūra tai mėgstamiausios kelionės atostogų metu saulė, jūros brizas, gaivinančios maudynės ir kvapą gniaužiantys vaizdai. Graikija, kur šimtai
salų išnyra iš žydros jūros, kuo puikiausiai tinka tokiai kelionei. Išvažiavimas apie 7.30 val.,
išplaukimas iš uosto, grožėjimasis įspūdingais kraštovaizdžiais. Plaukimas prie Žydrūjų grotų,
paslėptų po laukiniais vakarų pakrantės skardžiais. Paxos sala užburia žaluma, ramybe ir
magiška Gajos prieplauka. Antipaxos sala, su žmogaus nepaliesta gamta, primena egzotiškas

karibų salas. Turkio spalvos ir krištolo skaidrumo vanduo tai ideali vieta maudynėms, o graži
aplinka sukuria pukią progą padaryti keletą nuotraukų atminimui. Kelionės trukmė - 1 diena.
Kaina - apie 40 EUR, vaikai iki 13 metų - apie 20 EUR.
Albanija — viena valanda laivu skiria Korfu nuo skirtinga kultūra ir kraštovaizdžiais
pasižyminčios Albanijos. Tai puiki proga atrasti šią paslaptingą ir nežinomą šalį. Išvažiavimas
apie 7.30, įlipimas į laivą Korfu uoste, kruizas į Sarandę. Pervažiavimas autobusu į Butrinti
miestą, įrašytą į UNESCO paveldo sąrašą. Butrinti tai vienas geriausiai išsilaikiusių antikinių
miestų Viduržemio jūros baseine. Kelionės programoje: antikinis amfiteatras, romėniškos
pirtys ir šventyklų liekanos. Pervažiavimas palei ežerą, žinomą dėl moliuskų auginimo. Pietūs
ir laisvas laikas Sarandės mieste - žymiame atostogų kurorte, spalvingai įsikūrusiame įlankoje.
Kelionės trukmė: 1 diena. Kaina - apie 45 EUR, vaikai iki 13 metų - apie 22 EUR (neapima
gėrimų, uosto mokesčio: 10 EUR, vaikai iki 2 metų nemoka uosto mokesčio, ekskursijos po
Burinti kainos bei pietų: 20 EUR, vaikai 2-13 metų: 10 EUR); privaloma turėti pasą.
Ali Pašos pėdsakais — visą dieną trunkantis susitikimas su nepažįstama kontinentalinės
Graikijos Janinos regiono kultūra bei įdomia Ali Pašos figūra, kuris bandė sukūrti Albanų-Epirų
šalį. Vizitas Liuto iš Janinos muziejuje, vietoje, kur buvo nužudytas, čia galima pamatyti jo
kapą. Ekskursija: Janinos uostas prie didžiulio ežero, Aslano Pašos mečėtė su regioniniu
muziejumi, Kale gynybinė siena ir bizantijos laikų bažnyčia. Plaukimas valtimi į vienintelę
Graikijoje gyvenamą salą ežere, kurioje stovi nedidelė bažnyčia su įspūdingomis freskomis.
Laikas apsipirkimui Janinoje, kuri garsėja sidabro dirbiniais. Kaina - apie 60 EUR, vaikai iki 13
metų - apie 30 EUR (neapima lankytinų vietų bilietų kainos: apie 10 EUR).
BBQ kruizas — nuostabus kruizas laivu palei šiaurės rytų Korfu salos pakrantę - tai puiki
proga atsipalaidavimui, maudynėms jūroje bei deginimuisi. Kvapą gniaužiantys neapsakomo
grožio vaizdai, nepakartojama galimybė pasigrožėti prabangiomis salos valdomis iš jūros
pusės. Išvyka apie 9.00, apsilankymas Kalamaki paplūdimyje - ideali vieta poilsiui, smėlio
paplūdimys ir krištolo skaidrumo vanduo. Gardus, tipinis graikiškas patiekalas pagamintas ant
grilio patiekiamas paplūdimyje. Kaina - apie 45 EUR, vaikai iki 13 metų - apie 22 EUR (valgis
įtrauktas į kainą).
Vandens pramogų parkas — išvyka apie 9.30, vandens pramogų parkas tai puiki proga
pasilinksminti su visa šeima. Kaina - apie 35 EUR, vaikai iki 13 metų - apie 28 EUR.
Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, kurios yra apmokamos vietoje.
Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki
laisvalaikio praleidimo forma. Klientams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra
kompensuojama maitinimas bei nakvynė, kurių jie neišnaudoja būdami ekskursijose. Vietinės
ekskursijos yra organizuojamos vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas.
Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.
Čia pateiktos ITAKOS organizuojamos ekskursijos. Ekskursijas galite įsigyti savo
nuožiūra ir vietinėse agentūrose.

