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Πλημμυρισμένη από τις μυρωδιές της Άνοιξης, από τα πολύχρωμα
χαλιά των αγριολούλουδων, από τη μυρωδιά των ασβεστωμένων
αυλών, από το φως των κεριών σε εκκλησίες και ξωκλήσια,
Η Λευκάδα είναι έτοιμη να φορέσει και φέτος τα καλά της για να
διώξει τη θλίψη και να σπάσει το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας.
Και αυτό το Πάσχα στη Λευκάδα θα είναι ξεχωριστό, γι αυτό και
ο Φυσιολατρικός αποφάσισε να μη το στερήσει από τα μέλη του
και να μας πάει να το γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Να συμμετέχουμε στη κορύφωση του Θείου Δράματος, να
παρακολουθήσουμε την περιφορά των Επιταφίων ακούγοντας την
Φιλαρμονική να αποδίδει πένθιμα εμβατήρια και να κάνει αυτή τη
μέρα αξεπέραστη. Την επομένη, Μ. Σάββατο, να ρίξουμε το
«κομμάτι», σύμφωνα με την ψαλμική φράση, «…….Και συντρίψεις
αυτούς ως σκεύη κεραμέως». Να περιηγηθούμε το νησί, με τα
μαγευτικά του τοπία, απ άκρη σ΄άκρη. Να πραγματοποιήσουμε και
τη κρουαζιέρα μας στην Κεφαλονιά, και στην Ιθάκη. Να κάνουμε
βόλτα στα 3 νησιά Σκορπιό – Σπάρτη – Καστρί. Την Κυριακή του
Πάσχα να την περάσουμε σε κάποιο χωριό της Λευκάδας όπου θα
φάμε τοπικούς μεζέδες και σουβλιστό αρνί με μουσική και χορό.
Βέβαια σας επιφυλάσσουμε κι άλλες εκπλήξεις τις οποίες θα
δείτε στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Πρόγραμμα εκδρομής
Μ. Παρασκευή : Αναχώρηση στις 8:00 πμ από το γνωστό σημείο στη
Ν. Ιωνίας με προορισμό το νησί της Λευκάδας. Θα κάνουμε μια
στάση για καφέ και συνεχίζουμε μέσω της γέφυρας Ρίου –
Αντιρρίου, για να φθάσουμε το μεσημεράκι στην πανέμορφη και
γραφική πόλη της Αμφιλοχίας, για να γευματίσουμε. Άφιξη στη
Λευκάδα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα συνάντηση
με την ξεναγό για μια μικρή βόλτα στον πεζόδρομο όπου εκεί θα
μας δώσεις πληροφορίες για το νησί, την πόλη και την ιστορία

της. Δείπνο στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά παρακολούθηση της
περιφοράς των Επιταφίων οι οποίοι συναντιούνται στα γραφικά
σοκάκια και τον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης.

Μ. Σάββατο :
Μετά το πρωινό μας, με το πούλμαν θα
κατευθυνθούμε προς το λιμάνι του κοσμοπολίτικου Νυδριού για να
επιβιβαστούμε στο καράβι για να πραγματοποιήσουμε μια άνετη
και ευχάριστη κρουαζιέρα στο Ιόνιο. Αρχικά θα επισκεφθούμε το
μεγαλύτερο νησί του Ιονίου την Κεφαλονιά και το μοναδικό χωριό
που έμεινε ανέπαφο από τους μεγάλους σεισμούς του 1953, το
Φισκάρδο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό και βόλτα.
Στην επόμενη στάση, μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε το
νησί της Ιθάκης, την πατρίδα του Ομηρικού ήρωα Οδυσσέα. Έπειτα
θα πάμε στο Σπήλαιο του Παπανικολή (το σκάφος μπαίνει μέσα στο
σπήλαιο για φωτογραφίες). Λίγο πριν την επιστροφή μας θα
κάνουμε βόλτα γύρω από τα 3 νησιά του Ωνάση Σκορπιό – Σπάρτη –
Καστρί καθώς και από την Μαδουρή, το νησί στο οποίο ο μεγάλος
μας ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης γεννήθηκε, μεγάλωσε και
έγραψε τα ποιήματα του. Επιστροφή στο Νυδρί όπου θα
παραμείνουμε έχοντας ελεύθερο χρόνο για μια γνωριμία με το
πλέον κοσμοπολίτικο μέρος του νησιού. Επιβίβαση στο πούλμαν
και μετάβαση στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα πάμε
στην Μητρόπολη του νησιού για την Ανάσταση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή του Πάσχα : Μετά το πρωινό μας, μαζί με την ξεναγό μας
θα κάνουμε το γύρο της λιμνοθάλασσας, θα επισκεφτούμε την Ιερά
Μονή Φανερωμένη, το γραφικό χωριουδάκι Άγιος Νικήτας και θα
πιούμε τον καφέ μας στην ωραιότερη παραλία της Λευκάδας το
Κάθισμα. Από εκεί θα πάμε στο κοντινό χωριό της
Αιτωλοακαρνανίας, την Πλαγία όπου φημίζεται ιδιαίτερα για τους
μεζέδες της (κοκορέτσι, σπληνάντερο, κοντοσούβλι, φρυγαδέλι
κτλ) καθώς και για το πασχαλινό σουβλιστό αρνί. Σε παραδοσιακή
ταβέρνα του χωριού θα ακολουθήσει Πασχαλινό γλέντι με άφθονο
φαγητό, χορό και μουσική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της
πόλης για βόλτα, καφέ, γλυκό και ψώνια.

Δευτέρα του Πάσχα :

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε από το

ξενοδοχείο για την Ν. Ιωνία. Στην επιστροφή θα πάρουμε μια
γεύση και από την δυτική πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας,
γνωρίζοντας τη Βόνιτσα, την Πάλαιρο και τον Μύτικα. Το
μεσημεράκι θα φτάσουμε στο γραφικό και παραθαλάσσιο χωριό του
Αστακού όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και γεύμα. Περνώντας από
το γραφικό Αιτωλικό θα φτάσουμε στην Ν. Ιωνία το βραδάκι,
σίγουρα με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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