ΤΗΝΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΊΑ Ή΄ ΔΙΑΚΟΠΈΣ

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ
ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΈΡΑ ΠΡΩΊ & ΒΡΆΔΥ,
ΤΕΤΆΡΤΗ ΠΡΩΊ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΒΡΆΔΥ,
ΣΆΒΒΑΤΟ ΠΡΩΊ

ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ, ΕΚΔΡΟΜΈΣ ΑΠΌ ΤΉΝΟ ΣΕ... ΆΝΔΡΟ, ΣΎΡΟ & ΜΎΚΟΝΟ!
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Αποκλειστικό πρόγραμμα για προσκύνημα
(χωρίς διανυκτέρευση)

ΤΉΝΟΣ ΜΟΝΟΉΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΉ

Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα & Παρασκευή βράδυ
1Η, 2Η ΗΜΈΡΑ > ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Συγκέντρωση το βράδυ στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση νωρίς το πρωί στο
πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για Προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης και παρακολούθηση της Ιεράς Παρακλήσεως.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την έκθεση εικόνων και κειμηλίων, την πινακοθήκη, το μουσείο των τηνίων καλλιτεχνών που βρίσκονται στον αύλιο χώρο του
Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας (Μεγαλόχαρης). Στη συνέχεια να απολαύσετε το γεύμα σας στα ταβερνάκια που βρίσκονται μέσα στα γραφικά σοκάκια της χώρας.
Έπειτα αναχώρηση για Ραφήνα. Άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες μας τις αναχωρήσεις και επιστροφές ισχύουν οι παραπάνω τιμές
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 95 € ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 99 € ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γιατί να ταξιδέψετε
με το γραφείο μας
στην Τήνο;
Ιδιόκτητο λεωφορείο καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής μέσα στο νησί της Τήνου.
Μεταφορές από τα γραφεία μας στο λιμάνι της Ραφήνας με ιδιόκτητα λεωφορεία του γραφείου μας με όλες τις ανέσεις και με 2 οδηγούς για την ασφάλειά σας!
Παροχές μετακίνησης από την αρχή του ταξιδιού ως το τέλος, με γνώση, εμπειρία και
παροχές που εξασφαλίζουν την άνεση σας καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής.

Τήνος .... 43 χρόνια ταξιδεύουμε ΜΑΖΙ!
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Πάνορμος

3ΜΕΡΕΣ / 1νύχτα

Τήνος

3ήμερες αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα ΒΡΑΔΥ
Πύργος

1Η, 2Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το βράδυ στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή
φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση νωρίς το πρωί
στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα στον Ιερό ναό της Μεγαλόχαρης και για
να απολαύσετε το γεύμα σας στα γραφικά ταβερνάκια στη χώρα της Τήνου. Το
απόγευμα αναχώρηση για το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, Προσκύνημα στον
Ιερό Ναό της Αγίας Πελαγίας, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου καθώς
και στο κελί της Αγίας Πελαγίας. Το βράδυ ελεύθεροι στη χώρα.
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης για παρακολούθηση της θείας λειτουργίας, θεία κοινωνία.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας,
Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων)
ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
THNOΣ Δευτέρα Βράδυ 3Μ/1Ν Αναχωρήσεις: Κάθε Δευτέρα Βράδυ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Χαμηλή περίοδος

Ίδρυμα Μεγαλόχαρης

3ΜΕΡΕΣ / 2νύχτες

Αναχωρήσεις 3ήμερες κάθε Δευτέρα & Σάββατο

Τήνος

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή
φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό
μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και
στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά
Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο.
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη καρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε
για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή
στην Χώρα. Ελεύθεροι.
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός
Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων
και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
Χαμ.
περίοδος

Υψ.
Χαμ.
περίοδος περίοδος

Υψ.
περίοδος

κάθε Δευτ.

κάθε Δευτ.

κάθε Σάβ.

κάθε Σάβ.

STUDIO FEDRA/
STUDIO ΤΗΝΟΣ

135€

145€

139€

149€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Υψηλή περίοδος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ

STUDIO FEDRA/STUDIO ΤΗΝΟΣ

119€

129€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/AVRA 2* SUP

125€

135€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/
AVRA 2* SUP

145€

155€

149€

159€

AGERI/AEOLOS/ASTERIA/
TINION 3*

129€

139€

149€

159€

155€

165€

TINOS BEACH 4*

139€

149€

AGERI/AEOLOS/
ASTERIA/TINION 3*
TINOS BEACH 4*

165€

175€

169€

179€

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/5-24/05, 29/05 -29/06 & 15/09 – 28/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/05-28/05 & 30/06 – 14/09 ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 23/06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* • 1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* • 4€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*
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Περιστεριώνες

Τήνος

4ΜΕΡΕΣ / 3νύχτες

Μαλλί

Τήνος

4ΜΕΡΕΣ / 2νύχτες

Αναχωρήσεις 4ήμερες κάθε Τετάρτη & Σάββατο.

Αναχωρήσεις 4ήμερες κάθε Παρασκευή

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και
συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο.
Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

1Η, 2Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ/ ΠΕΙΡΑΙΆ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το βράδυ στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή
φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας/Πειραιάς . Επιβίβαση νωρίς
το πρωί στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα στον Ιερό ναό της Μεγαλόχαρης και να
απολαύσετε το γεύμα σας στα γραφικά ταβερνάκια στη χώρα της Τήνου.

2Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο
Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του
Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό μεσαιωνικό
χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς
προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο.
Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά
και καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά
και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την
υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε
για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι
του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στην Χώρα.
Ελεύθεροι.
3Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΕ ΜΎΚΟΝΟ Ή ΠΆΡΟ Ή ΆΝΔΡΟ Ή ΣΎΡΟ
Πρωινό και στη συνέχεια όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά, μπορούν
να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν
στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή
ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.

3ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό
μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και
στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά
Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο.
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε
για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή
στην Χώρα. Ελεύθεροι.

4Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο
Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος
στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση
με το πούλμαν για την πόλη μας.

4Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο
Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος
χρόνος στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και
αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ 4Μ/2ΝΥΧΤΕΣ

THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 4Μ/3ΝΥΧΤΕΣ

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

κάθε Παρασκευή

κάθε Παρασκευή

STUDIO FEDRA/ STUDIO ΤΗΝΟΣ

144€

154€

185€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/AVRA 2* SUP

154€

164€

215€

AGERI/AEOLOS/ASTERIA/TINION 3*

160€

170€

225€

TINOS BEACH 4*

174€

184€

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

κάθε Τετ.

κάθε Τετ.

STUDIO FEDRA/ STUDIO ΤΗΝΟΣ

152€

162€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/AVRA 2* SUP

175€

AGERI/AEOLOS/ASTERIA/TINION 3*

205€

TINOS BEACH 4*

215€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/5-24/05, 29/05 -29/06 & 15/09 – 28/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/05-28/05 & 30/06 – 14/09 ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 23/06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* • 1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* • 4€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*		
4

Πύργος

5,6ΜΕΡΕΣ

Τήνος

Αναχωρήσεις 5ήμερες κάθε Σάββατο | Αναχωρήσεις 6ήμερες κάθε Δευτέρα & Τετάρτη
1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή
φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό
μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και
στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά
Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο.
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε
για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή
στην Χώρα. Ελεύθεροι.
3Η - 5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ ΣΕ ΜΎΚΟΝΟ, ΠΆΡΟ, ΆΝΔΡΟ, ΣΎΡΟ
Πρωινό και στη συνέχεια όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά,
μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που

6Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός
Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων
και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
Παραλία Παχιά άμμος

THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 6Μ/5ΝΥΧΤΕΣ
Χαμ.
περίοδος

Υψ.
Χαμ.
περίοδος περίοδος

Υψ.
περίοδος

κάθε Δευτ.

κάθε Δευτ.

κάθε Τετ.

κάθε Τετ.

STUDIO FEDRA/
STUDIO ΤΗΝΟΣ

195€

205€

199€

209€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/
AVRA 2* SUP

239€

249€

245€

255€

AGERI/AEOLOS/
ASTERIA/TINION 3*

259€

269€

269€

279€

TINOS BEACH 4*

289€

299€

299€

309€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 5Μ/4ΝΥΧΤΕΣ
Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

κάθε Σάββατο

κάθε Σάββατο

STUDIO FEDRA/ STUDIO ΤΗΝΟΣ

179€

189€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/AVRA 2* SUP

219€

229€

AGERI/AEOLOS/ASTERIA/TINION 3*

229€

249€

TINOS BEACH 4*

259€

269€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια φορά το
Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/5-24/05, 29/05 -29/06 & 15/09 – 28/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/05-28/05 & 30/06 – 14/09 ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 23/06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* • 1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* • 4€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*
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Τήνος

6ΜΕΡΕΣ Βραδινές αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα & Παρασκευή

1Η, 2Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ/ ΠΕΙΡΑΙΆ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση το βράδυ στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και
συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας/Πειραιάς. Επιβίβαση νωρίς το πρωί στο πλοίο
και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
προσκύνημα στον Ιερό ναό της Μεγαλόχαρης και να απολαύσετε το γεύμα σας στα γραφικά
ταβερνάκια στη χώρα της Τήνου.
3ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας,
κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας
Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το
χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους
γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό
μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά
Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη
στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία
του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα
παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο
στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το
απόγευμα επιστροφή στην Χώρα. Ελεύθεροι.
4Η - 5Η ΗΜΈΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ ΣΕ ΜΎΚΟΝΟ, ΠΆΡΟ, ΆΝΔΡΟ, ΣΎΡΟ
Πρωινό και στη συνέχεια όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά, μπορούν να το
δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο
μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην
αγορά του νησιού.
6Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων
καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα.
Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν
για την πόλη μας.
THNOΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ 6Μ/4ΝΥΧΤΕΣ
Χαμ.
περίοδος

Υψ.
Χαμ.
περίοδος περίοδος

Υψ.
περίοδος

κάθε Δευτ.

κάθε Δευτ.

κάθε Παρ.

κάθε Παρ.

STUDIO FEDRA/
STUDIO ΤΗΝΟΣ

184€

194€

189€

199€

ΘΑΛΕΙΑ/OCEANIS/
AVRA 2* SUP

224€

234€

235€

245€

AGERI/AEOLOS/
ASTERIA/TINION 3*

229€

254€

239€

265€

TINOS BEACH 4*

264€

284€

275€

295€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Πύργος

4ΜΕΡΕΣ AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Αναχωρήσεις 4ήμερες κάθε Παρασκευή

Τήνος

1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΝΟ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση για Μύκονο. Άφιξη και
μεταφορά εξ’ ιδίων στο λιμάνι της Μυκόνου και μετάβαση για Τήνο ακτοπλοϊκώς.
Άφιξη στο νησί της Τήνου και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός
Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων
και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα.
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι ένα παλιό
μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και
στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά
Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον Πύργο.
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε
για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή
στην Χώρα. Ελεύθεροι.
4Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Μύκονο ακτοπλοϊκώς, μεταφορά εξ’ ιδίων στο
αεροδρόμιο της Μυκόνου. Πτήση επιστροφής.

Ζητήστε μας τιμές για λιγότερες ή περισσότερες ημέρες!
ΤΗΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4Μ/3ΝΥΧΤΕΣ
Αναχωρήσεις

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Κάθε Παρασκευή

Κάθε Παρασκευή

305€

325€

ΑΣΤΕΡΙΑ/ΤΙΝΙΟΝ 3*

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/5-24/05, 29/05 -29/06 & 15/09 – 28/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/05-28/05 & 30/06 – 14/09 ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 23/06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* • 1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* • 4€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*		
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Άνδρος

ΤΉΝΟΣ – ΆΝΔΡΟΣ
Αναχωρήσεις κάθε Σάββατο
Πάνορμος

ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Αναχ. κάθε Σάββατο 5μέρες & κάθε Τετάρτη 4μέρες

4,5ΜΕΡΕΣ

1Η ΗΜΈΡΑ: ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ - ΤΉΝΟ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και
συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση σε studio στη χώρα.
2Η ΗΜΈΡΑ: ΤΉΝΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) - ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της
Θείας Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης. Στη συνέχεια επίσκεψη και
προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας και περνώντας από τα χωριά
Βόλαξ, Σκαλάδος, Καρδιανή και Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό
του νησιού, στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη
Χαλεπά και συνεχίζουμε για καφέ ή φαγητό εξ’ ιδίων στο γραφικό λιμανάκι του
Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή. Το βράδυ ελεύθεροι.
3Η ΗΜΈΡΑ: ΤΉΝΟΣ - ΜΎΚΟΝΟΣ
Πρόγευμα, επιβίβαση στο πλοίο για Μύκονο. Άφιξη τακτοποίηση σε studio.
Μπορείτε να κάνετε προαιρετική εκδρομή στην Δήλο ή να περιπλανηθείτε στα
στενά του νησιού. Ακόμη μπορείτε να εξερευνήσετε τις όμορφες παραλίες.
4Η ΗΜΈΡΑ: ΜΎΚΟΝΟΣ
Ελεύθερος χρόνος στο όμορφο νησί
5Η ΗΜΈΡΑ: ΜΎΚΟΝΟΣ - ΡΦΉΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και
αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην 4ημερη δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα του προγράμματος
ΤΗΝΟΣ- ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 4Μ/3ΝΥΧΤΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
STUDIO ΜΥΚΟΝΟΣ
& ΤΗΝΟΣ

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

219€

249€

ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 5Μ/4ΝΥΧΤΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
STUDIO ΜΥΚΟΝΟΣ
& ΤΗΝΟΣ

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

239€

269€

5ΜΕΡΕΣ

1Η ΗΜΈΡΑ > ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΉΝΑ > ΆΝΔΡΟΣ
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε
για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Άνδρο.Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ > ΆΝΔΡΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣ ΙΟΥ ) > ΜΠΑΤΣΙ > ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΣ ΡΕΜΑΤΑ >
ΑΡΝΗ > ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ > ΧΩ ΡΑ > ΠΗΓΕΣ > ΑΝΩ ΠΙΤΡΟΦΟ
Πρωινό Η Άνδρος είναι αρχόντισσα και πανέμορφη. Δεν την είπαν τυχαία «πριγκίπισσα των
Κυκλάδων». Ζωντανή και φανταχτερή, αλλά ταυτόχρονα γαλήνια κι απλή, η Άνδρος θα σας μείνει
αξέχαστη. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα, πανέμορφες παραλίες, καλό φαγητό, ζωντανή νυχτερινή
ζωή, μουσεία, βιβλιοθήκες, μνημεία, σπάνια αρχιτεκτονική, καλοσυνάτους κατοίκους, τεράστια
ναυτική παράδοση, σπήλαια και ένα θαυμαστό φυσικό περιβάλλον. Αναχώρηση για το γύρο του νησιού
προαιρετικά. Ακολουθώντας την κατεύθυνση προς Άρνη θα περάσουμε μέσα από το καταπράσινο
χωριό της Κατακοίλου με το μικρό ποταμάκι, θα κατηφορίσουμε για το μικρό χωριό Ρέματα με το
πανέμορφο και καταπράσινο τοπίο του, το μονοπάτι ορειβασίας του. Ανηφορίζουμε προς την ς Άρνη,
τη μεσαιωνικής πρωτεύουσας της Άνδρου Αναχωρούμε για το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας και
συνεχίζουμε για τη Χώρα, την πρωτεύουσα της Άνδρου. Ελέυθεροι και αναχώρηση για τις πηγές. Στην
συνέχεια επίσκεψη Μουσείου Ελίας και ξεκινάμε για τα Άνω Πιτροφό είναι ορεινό χωριό της νήσου
Άνδρου και βρίσκεται σε υψόμετρο 350μ. Το 1928 αριθμούσε 641 κατοίκους. Επιστροφή στο Μπατσί
Για όσους δεν συμμετέχουν στο γύρο του νησιού ελεύθεροι.
3Η ΗΜΈΡΑ > ΆΝΔΡΟΣ > ΤΉΝΟΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος . Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και απόπλους για Τήνος.
‘Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην όμορφη αγορά του νησιού.
4Η ΗΜΈΡΑ > ΤΉΝ ΟΣ (ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ) > ΓΎΡΟΣ ΝΗΣΙΟΎ
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας,
κοινωνία, πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας
(Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου
είναι ένα παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως
ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο
θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και
καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη
στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη
κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και
μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα
επιστροφή στην Χώρα. Ελεύθεροι.
5Η ΗΜΈΡΑ ΤΉΝΟΣ - ΡΑΦΉΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης
να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη,
έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Έπειτα επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 5Μ/4ΝΥΧΤΕΣ
Αναχωρήσεις

Χαμ. περίοδος

Υψ. περίοδος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Κάθε Σάββατο

Κάθε Σάββατο

219€

229€

CRYSI AKTI & OCEANIS

Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/5-24/05, 29/05 -29/06 & 15/09 – 28/10 | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/05-28/05 & 30/06 – 14/09 ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 23/06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* • 1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* • 4€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*		
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