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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΝΟΣ  
ΑΠΟ  25  ΕΩΣ   27  IOYΛΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1
Η
 ΜΕΡΑ…. ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΗΝΟΣ 

Συγκέντρωση στο Νέο Λιμάνι ώρα  ….  και επιβίβαση στο φέρρυ μπωτ για Ηγουμενίτσα 

Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Ραφήνα μέσω  ΙΟΝΙΑΣ  και  ΟΛΥΜΠΙΑΣ Οδού 

με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις. Συνεχίζοντας το όμορφο ταξίδι μας θα φθάσουμε στο 

λιμάνι της Ραφήνας  . Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. Άφιξη στο νησί 

,μεταφορά στο ξενοδοχείο ,τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα, 

διανυκτέρευση. (ΔΙΑΝΥΚΤ.-ΤΗΝΟΣ 1
η
). 

2
Η
 ΜΕΡΑ….ΤΗΝΟΣ  

 

Πρωινό και προσκύνημα στην εκκλησία της Παναγίας της Μεγαλόχαρης με σεβασμό και 

πολύ κατάνυξη.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Κεχροβουνίου και θα 

προσκυνήσουμε στο κελί της Αγίας Πελαγίας, η οποία ονειρεύτηκε στα 1822 το σημείο που 

βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και κατόπιν χτίστηκε στην ΤΗΝΟ η εκκλησία 

της Ευαγγελίστριας. Κατόπιν  θα κάνουμε ένα μικρό γύρο του νησιού για να θαυμάσουμε 

την ιδιομορφία και τα αξιοθέατα του όμορφου νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 

βράδυ για ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος. (ΔΙΑΝΥΚΤ.-ΤΗΝΟΣ 2
η
). 

 

 



 

 

3
η
 ΜΕΡΑ …. ΤΗΝΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατόπιν επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΡΑΦΗΝΑ. Άφιξη 

στην Ραφήνα, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και στη συνέχεια  αναχώρηση για 

Ηγουμενίτσα . Με τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ θα φτάσουμε στην 

Ηγουμενίτσα  και από εκεί στην Κέρκυρα  με τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτήν την 

εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

ΤΙΜΗ: 160 €/ΑΤΟΜΟ 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  50 ευρώ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  40 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

• Μεταφορά με  ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα , Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα - Τήνο και Τήνο - Ραφήνα. 

• 2 διανυκτερεύσεις στην Τήνο, με πρωινό. 

• Συνοδός γραφείου. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-9-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 

• Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

-είσοδοι μουσείων 

-φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα 

-φόρος διανυκτέρευσης 

-ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

 

YΠΟΨΙΝ: Κατά τις διαδρομές οι αλλαγές θέσεων στο πούλμαν είναι υποχρεωτικές 

 

Όλες σας οι µεταφορές πραγµατοποιούνται µε σύγχρονα λεωφορεία  και  τηρούνται καθηµερινά 

όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα! 

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 30 άτοµα. 

 


