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4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΗΝO-ΑΘΗΝΑ 

 

(  ΘΕΑΣΡΟ - ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ) 
 

ΑΠΟ  24  ΕΩ  27  MAΡΣΙΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΜΕΡΑ:    ΚΕΡΚΤΡΑ-ΣΗΝΟ   
 

υγκζντρωςθ ςτο Νζο Λιμάνι ϊρα  ….  και επιβίβαςθ ςτο πλοίο για Ηγουμενίτςα .Επιβίβαςθ ςτο 
ποφλμαν και αναχϊρθςθ για Ραφινα μζςω Ιονίασ Οδοφ,Ρίου- Αντιρίου και Ολυμπίασ Οδοφ , με 
ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ. ϋΑφιξ ςτο λιμάνι τθσ Ραφινασ , επιβίβαςθ ςτο πλοίο και 
απόπλουσ για ΣΗΝΟ. Άφιξθ ςτο νθςί ,μεταφορά ςτο ξενοδοχείο ,τακτοποίθςθ, ελεφκεροσ χρόνοσ 
για ξεκοφραςθ, περιιγθςθ και  διανυκτζρευςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ.-ΣΗΝΟ 1θ). 
 
2η ΜΕΡΑ: ΣΗΝΟ :  
 
 Πρωινό και προςκφνθμα ςτθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ τησ Μεγαλόχαρησ με ςεβαςμό και πολφ 
κατάνυξθ. τθ ςυνζχεια κα παρακολουκιςουμε την μεγαλοπρεπή λιτανεία και κατόπιν όςοι 
επικυμοφν μποροφν προαιρετικά  να επιςκεφκοφν τθν γειτονική Μφκονο ι τη γειτονική φρο . 
Με όςουσ επικυμοφν να παραμείνουν ςτο νθςί τθσ Μεγαλόχαρθσ , κα κάνουμε ζνα γφρο του 
νθςιοφ, αρχίηοντασ από το μοναςτήρι του Κεχροβουνίου. Εδϊ 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 
περνϊντασ από πολλά ιδιαίτερα  χωριά τθσ Σινου, κα καταλιξουμε ςτον Πφργο !! Χρόνοσ για 
περιιγθςθ και φαγθτό ςτον πανζμορφο Πφργο και ςτθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο  για 
ξεκοφραςθ και χρόνο ελεφκερο !! (ΔΙΑΝΤΚΣ.-ΣΗΝΟ 2θ) 
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3η ΜΕΡΑ: ΣΗΝΟ- ΡΑΥΗΝΑ- ΑΘΗΝΑ- ΘΕΑΣΡΟ    
 
 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο , επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ από το νθςί τθσ Σινου. Άφιξθ ςτθν 
Ραφινα και αναχϊρθςθ για τθν Αθήνα. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ και το βραδάκι 
ελεφκερο για βόλτα, φαγθτό ι ξεκοφραςθ!! Η δικι μασ πρόταςθ είναι θ παρακολοφκθςθ μιασ 
θεατρικήσ παράςταςησ θ διαςκζδαςθ ςε κάποια Μουςική ςκηνή !!. (ΔΙΑΝΤΚΣ .3θ ΑΘΗΝΑ) 
 
4η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΝΕΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΠΛΑΚΑ -ΚΕΡΚΤΡΑ: 
 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και  ςτθ ςυνζχεια προαιρετικι επίςκεψθ ςτο Νζο Μουςείο Ακρόπολησ. 
Κατόπιν κα υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτα και λίγα ψϊνια ςτθν όμορφθ Πλάκα . τθ 
ςυνζχεια επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κα επιςτρζψουμε 
ςτθν Ηγουμενίτςα και από εκεί ςτο νθςί μασ με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ από αυτιν τθν εκδρομι 
μασ. 
 
                                                               Σέλοσ ταξιδιού7 
 

ΤΙΜΗ:   200€/ΑΣΟΜΟ 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΑΤΣΗΡΑ  μέχρι 15 Μαρτίου  

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ  75 ΕΤΡΩ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
 

 Με  την  δήλωςη  ςυμμετοχήσ  προκαταβολή  70€  το  άτομο  και  εξόφληςη  πριν 
την  αναχώρηςη 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
-ειςιτήρια πλοίου  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 Αθήνα  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 
- Υόροσ διανυκτέρευςησ 
 
YΠΟΨΙΝ: Κατά τισ διαδρομέσ οι αλλαγέσ θέςεων ςτο πούλμαν είναι υποχρεωτικέσ 
 


