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4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΗΝO 

(  ΤΡΟ – ΜΤΚΟΝΟ  ) 
 

ΑΠΟ  28  ΕΩ  31  AYΓΟΤΣΟΤ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

1η ΜΕΡΑ:    ΚΕΡΚΤΡΑ-ΣΗΝΟ   
υγκζντρωςθ ςτο Νζο Λιμάνι ϊρα  ….  και επιβίβαςθ ςτο φζρρυ μπωτ για Ηγουμενίτςα .Επιβίβαςθ 
ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για Ραφινα μζςω Ρίου- Αντιρίου. τάςθ για φαγθτό . υνεχίηοντασ 
το όμορφο ταξίδι μασ κα φκάςουμε ςτο λιμάνι τθσ Ραφινασ  . Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ 
για ΣΗΝΟ. Άφιξθ ςτο νθςί ,μεταφορά ςτο ξενοδοχείο ,τακτοποίθςθ, ελεφκεροσ χρόνοσ για 
προςκφνθμα, διανυκτζρευςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ.-ΣΗΝΟ 1θ). 
 
2η ΜΕΡΑ: ΣΗΝΟ :  
 Πρωινό και προςκφνθμα ςτθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ τησ Μεγαλόχαρησ με ςεβαςμό και πολφ 
κατάνυξθ. τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το μοναςτιρι του Κεχροβουνίου και κα 
προςκυνιςουμε ςτο κελί τθσ Αγίασ Πελαγίασ, θ οποία ονειρεφτθκε ςτα 1822 το ςθμείο που 
βρζκθκε θ καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ και κατόπιν χτίςτθκε ςτθν ΣΗΝΟ θ εκκλθςία τθσ 
Ευαγγελίςτριασ. τθ ςυνζχεια και για όςουσ επικυμοφν κα επιςκεφκοφμε προαιρετικά τθν 
γειτονική Μφκονο ι τη γειτονική φρο . Όςοι δεν κα ζρκουν  κα ζχουν ελεφκερο το χρόνο τουσ 
ςτθν Σινο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο το βράδυ για ξεκοφραςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ.-ΣΗΝΟ 2θ) 
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3η ΜΕΡΑ: ΣΗΝΟ- ΡΑΥΗΝΑ-ΠΑΣΡΑ   
 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και λίγοσ ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν πόλθ τθσ Σινου για να  κάνετε τα ψϊνια 
ςασ. τθ ςυνζχεια επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ για ΡΑΦΗΝΑ. Άφιξθ ςτθν Ραφινα, 
επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ. Κατόπιν κα κατευκυνκοφμε για τθν Πάτρα ,και ςυγκεκριμζνα για 
το ξενοδοχείο μασ . Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και το βραδάκι ελεφκερο για βόλτα, φαγθτό ι 
ξεκοφραςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ .3θ ΠΑΣΡΑ) 
 
4η ΜΕΡΑ: ΠΑΣΡΑ -ΚΕΡΚΤΡΑ: 
 Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν υπζροχθ εκκλθςία του Αγίου Αντρζα ,πολιοφχου τθσ Πάτρασ. 
Κατόπιν κα επιςκεφκοφμε το απαράμιλλθσ ομορφιάσ και ςπάνιασ αρχιτεκτονικισ εργοςτάςιο 
οινοποιίασ Αχαΐα-Κλάουσ , όπου κα δοκιμάςουμε και κα αγοράςουμε τα φθμιςμζνα κραςιά και 
ιδιαιτζρωσ το κραςί μαυροδάφνθ. Χρόνοσ ελεφκεροσ και ςτθ ςυνζχεια  αναχϊρθςθ για 
Ηγουμενίτςα . Με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για φαγθτό και καφζ κα φτάςουμε ςτθν Ηγουμενίτςα  
και από εκεί ςτθν Κζρκυρα.  
 
                                                               Σέλοσ ταξιδιού. 
 

ΤΙΜΗ:   200€/ΑΣΟΜΟ 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΑΤΣΗΡΑ  μέχρι 25 Aυγούςτου 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 50 ΕΤΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
 

 Με  την  δήλωςη  ςυμμετοχήσ  προκαταβολή  60€  το  άτομο  και  εξόφληςη  πριν 
την  αναχώρηςη 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
-ειςιτήρια φέρρυ Ηγουμενίτςα-Κέρκυρα  με επιςτροφή 
-ταξίδι οδικό με κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μασ. 
-περιηγήςεισ, ημερήςιεσ εκδρομέσ που αναφέρονται ςτο πρόγραμμα 
-ειςιτήρια πλοίου Ραφήνασ-Σήνου με επιςτροφή 
-2 διανυκτερεύςεισ ςε επιλεγμένο ξενοδοχείο   ςτην Σήνο  με    πρωινό  
-1 διανυκτέρευςη ςε επιλεγμένο ξενοδοχείο  ςτην Πάτρα  με πρωινό 
-εκδρομή με πούλμαν Σήνοσ – Αγία Πελαγία 
-ενημερωτικά έντυπα  
-ΥΠΑ 
-ςυνοδόσ του γραφείου μασ  
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
-είςοδοι μουςείων 
-φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα 
-ότι αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό 
 
 
YΠΟΨΙΝ: Κατά τισ διαδρομέσ οι αλλαγέσ θέςεων ςτο πούλμαν είναι υποχρεωτικέσ 
 


