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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΗΝΟ  
ΑΠΟ  19  ΕΩ   21  NOEMBΡΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΣΡΙΣΗ  19/11/2019  ΚΕΡΚΤΡΑ-ΣΗΝΟ 

υγκζντρωςθ ςτο Νζο Λιμάνι ώρα  ….  και επιβίβαςθ ςτο φζρρυ μπωτ για Ηγουμενίτςα 

Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχώρθςθ για Ραφινα μζςω  ΙΟΝΙΑ  και  ΟΛΤΜΠΙΑ Οδοφ 

με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ. 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). 

ΣΕΣΑΡΣΗ  20/11/2019 ΣΗΝΟ  

 

Πρωινό και προςκφνθμα ςτθν εκκλθςία της Παναγίας της Μεγαλόχαρης με ςεβαςμό και 

πολφ κατάνυξθ.  τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το μοναστήρι 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 κα ζχουμε ελεφκερο το χρόνο  ςτθν Σινο για βόλτα, 

φαγθτό και περιιγθςθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο το βράδυ για ξεκοφραςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ.-

ΣΗΝΟ 2θ). 
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ΠΕΜΠΣΗ  21/11/2019  ΣΗΝΟ-ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και κατόπιν επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ για ΡΑΦΗΝΑ. Άφιξθ 
ςτθν Ραφινα, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και ςτθ ςυνζχεια  αναχώρθςθ για 
Ηγουμενίτςα . Με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για φαγθτό και καφζ κα φτάςουμε ςτθν 
Ηγουμενίτςα  και από εκεί ςτθν Κζρκυρα  με τισ καλφτερεσ εντυπώςεισ από αυτιν τθν 
εκδρομι μασ. 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

 

ΣΙΜΗ: 150€/ΑΣΟΜΟ 

 

ΔΗΛΨΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  50 ευρώ 
ΔΙΑΥΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ  40 ΕΤΡΨ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Μεταφορά με  αςφαλζσ , κλιματιηόμενο ποφλμαν. 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα , Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα.  

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ραφινα - Σινο και Σινο - Ραφινα. 

 2 διανυκτερεφςεισ ςτθν Σινο, με πρωινό. 

 υνοδόσ γραφείου. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ( Π.Δ 339/11-9-96 ), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε. 

 Φ.Π.Α. 
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

-είςοδοι μουςείων 

-φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα 

-ότι αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό 

 

YΠΟΧΙΝ: Κατά τισ διαδρομέσ οι αλλαγέσ θέςεων ςτο πούλμαν είναι υποχρεωτικέσ 

 


