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ημέρα Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Αναχώρηση από Νέα Ιωνία.
Σύντομες στάσεις για καφέ, άφιξη στη Κυλλήνη επιβίβαση στο
καράβι και αναχώρηση για Ζάκυνθο.
Άφιξη στο νησί και μετάβαση στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη της Ζακύνθου όπου θα
παρακολουθήσουμε την μεγαλειώδη παρέλαση του Βενετσιάνικου
Γάμου.
Πρόκειται για μια λαογραφική και εθιμοτυπική εκδήλωση,
εμπνευσμένη από την Ενετοκρατία των Επτανήσων, που μας
παραπέμπει στον 18 ο αιώνα, και αναπαριστά ένα γάμο ευγενών
Ζακυνθινών.

Η μεγαλοπρεπής πομπή θα
ξεκινήσει από τον Άγιο Παύλο, θα
διασχίσει το ιστορικό κέντρο της πόλης με επικεφαλής το
«Καπίτουλο» και όλη την υπόλοιπη ακολουθία, με πολλές
εκπλήξεις. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, εν μέσω φανών και άλλων τελετουργικών, θα
γίνει η στέψη, «συμβολικά»
από τον Δήμαρχο
Ζακύνθου,
παρουσία Νοδάρου (Συμβολαιογράφου). Υπό τους ήχους
αναγεννησιακής μουσικής, οι νεόνυμφοι θα ανοίξουν το χορό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το καθιερωμένο αποκριάτικο maske
party.
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ημέρα Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Μπόχαλη, επίσκεψη στη Μονή
του Αγίου Διονυσίου και βόλτα στο Κερί.
Επιστροφή στην πόλη της Ζακύνθου για να παρακολουθήσουμε την
καρναβαλική παρέλαση. Μετά το τέλος της παρέλασης η
φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου και οι καρναβαλιστές, με πόνο
ψυχής, συνοδεύουν τον Βασιλιά Καρνάβαλο στην τελευταία του
κατοικία μέχρι την επόμενη χρονιά που και πάλι θα αναστηθεί.

Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
Αφού πάρουμε το πρωινό αναχωρούμε για τα διάφορα χωριά του
νησιού για να γιορτάσουμε τα κούλουμα. Φαγητό και επιστροφή
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Δείπνο στο ξενοδοχείο με
συνοδεία Ζακυνθινές καντάδες από ντόπιους κανταδόρους.
4η ημέρα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
Μετά το πρωινό αφού πάρουμε τις αποσκευές μας αναχωρούμε από
το ξενοδοχείο με προορισμό την παραλία Γέρακα, εκεί όπου είναι
ο βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα – Καρέτα και στη
συνέχεια στο Πόρτο Ρώμα.

Επιστροφή στην πόλη της Ζακύνθου για ψώνια και φαγητό.
Αναχώρηση με το πλοίο για Κυλλήνη και επιστροφή στη Νέα
Ιωνία.
Αρχηγός : Ιωάννου Χρήστος

