
Ηκέξα 1ε 

Όπσο πάληα ζα μεθηλήζνπκε ηελ εθδξνκή καο απν ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. 

Ραληεβνύ ην πξσί ζηηο 7:00 ζην θηόζθη δίπια απν ηα εθδνηήξηα ώζηε λα αλαρσξήζνπκε 

κε ην ferry boat ”Αλσ Χώξα΄’ ηηο 7:30 

9:00 ζα είκαζηε ζηελ Ηγνπκελίηζα, κε πξννξηζκό ηαΣξίθαια θαη ηνλ καγεπηηθό κύιν 

ησλ μσηηθώλ. 

Σν νδηθό ηαμίδη καο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 2,30 ώξεο κε ελδηάκεζε ζηάζε. 

Φζάλνληαο ζηα Σξίθαια πξώηε ζηάζε ζα είλαη ην μελνδνρείν καο ώζηε λα 

ηαθηνπνηεζνύκε ζηα δσκάηηα καο αξρηθά θαη κεηά ρσξίο θαπνηα δέζκεπζε λα 

απνιαύζνπκε ηέζζεξηο ώξεο ζηνλ κύιν. 

Εθεί κπνξνύκε λα ιάβνπκε κέξνο ζε πνιιέο δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη 

λα εμεξεπλήζνπκε ηνπο όκνξθνπο γηνξηηλνύο ρώξνπο ηνπ Μύινπ. 

Επίζεο κπνξνύκε λα θαζίζνπκε ζην θαθέ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

ρώξνπ απνιακβάλνληαο δεζηά ξνθήκαηα θαη ζλάθ. 

Μεηά ην πέξαο ηεζζάξσλ σξώλ ην ιεσθνξείν καο ζα αλαρσξήζεη γηα ηo μελνδνρείν 

ώζηε λα ραιαξώζνπκε λα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο θαη λα πεξάζνπκε ζηνλ ρώξν ηνπ 

εζηηαηνξίνπ όπνπ ζα πάξνπκε ην βξαδηλό καο επηιέγνληαο απηό πνπ καο ηαηξηάδεη απν 

ηελ κεγάιε πνηθηιία ηνπ κπνπθέ! 

Όηαλ ηειεησζνπκε ην βξαδηλό καο, ην ιεσθνξείν καο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα 

όζνπο ζειήζνπλ δηαδξνκή πξνο ηελ όκνξθε θσηηζκέλε πόιε ησλ ηξηθάισλ γηα βξαδηλή 

βνιηα θαη πνηό. 

 

Ηκέξα 2ε 

Σελ δεύηεξε εκέξα εθόζνλ πάξνπκε ην πξσηλό καο ζε κπνπθέ ακεξηθαληθνύ ηύπνπ, ζα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ check out θαη ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηνλ Μύιν ησλ μσηηθώλ 

γηα όινπο εθεηλνπο θαη θπξίσο ηνπο κηθξνύο καο θίινπο πνπ επηζπκνύλ κηα δεύηεξε 

επίζθεςε, ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο ην ιεσθνξείν ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ πόιε ησλ 

Σξηθάισλ γηα ειεύζεξε βόιηα,θαθέ θαη ςώληα. 

ηηο 15:00 ην κεζεκέξη ζα αλαρσξήζνπκε από ην θέληξν ησλ ηξηθάισλ κε ζηάζε ζηνλ 

Μύιν, γηα ηελ επηβίβαζε ηνπ ππόινηπνπ γθξνύπ θαη ε εθδξνκή καο ζα ζπλερηζηεί κε κηα 

επίζθεςε ζηελ παλέκνξθε νξνζεηξά ησλ Μεηεώξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζα ζηαζκεύζνπκε 

ζηηο κνλέο Βαξιαάκ θαη Αγίνπ ηεθάλνπ. 

Εθεί κπνξνύκε λα ζαπκάζνπκε απν ςειά ην ζπγθινληζηηθό ηνπίν, λα βγάινπκε 

θσηνγξαθίεο θαη θπζηθά λα επηζθεθζνύκε ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηεο κνλήο. 

Αλαρώξεζε απν εθέη κε πξννξηζκό ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο κε ελδηάκεζε ζηάζε 15 

ιεπηώλ. 

Αλαρώξεζε κε ην βξαδηλό ferry boat θαη άθημε ζηελ Κέξθπξα 

Σέινο Εθδξνκήο 



  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εθδξνκή είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθνύ 

πιήξνπο εκβνιηαζκνύ ή ηεζη rapid έσο θαη 48 ώξεο πξίλ από ηελ έλαξμε ηεο εθδξνκήο. 

Γηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ δύλαληαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη κε 

δηελέξγεηα απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ (self test) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο είθνζη 

ηέζζεξηο (24) ώξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηαμηδηνύ 

Read Less 

Included 
 Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν ηεο εηαηξίαο καο 

 Πξσηλό θαη βξαδηλό ζε 4* μελνδνρείν 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Wifi πξόζβαζε εληόο ιεσθνξείνπ 

Excluded 
 Πξνζσπηθά έμνδα 

 Φόξνο δηαλπθηέξεπζεο ζην μελνδνρείν  3 €/δσκάηην 

Additional Info 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ελ ιόγσ εθδξνκή είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε 

πηζηνπνηεηηθνύ πιήξνπο εκβνιηαζκνύ, ή αξλεηηθό ηέζη rapid (εληόο 48 σξώλ) Γηα παηδηά 

θάησ ησλ 12 εηώλ είλαη επηζπκεηή ε δηαδηθαζία ηνπ ”self test” έσο θαη 24 ώξεο πξίλ ηελ 

έλαξμε ηεο εθδξνκήο. 

Σηκή /άηνκν ζε δίθιηλν δσκάηην κε εκηδηαηξνθή: 85 επξώ 

Σηκή /άηνκν ζε ηξίθιηλν δσκάηην κε εκηδηαηξνθή: 70 επξώ 

(Γηα 1 παηδί θάησ ησλ 12 εηώλ ε δηαλπθηέξεπζε ζην δσκάηην ησλ γσλέσλ 

είλαη δσξεάλ) Ρσηήζηε καο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ δσκαηίνπ 

Σηκή δσκαηίνπ ζε ηεηξάθιηλν κε εκηδηαηξνθή: 255 επξώ  αλαθέξεηαη ζε 2 ελήιηθεο θαη 2 

παηδηά έσο 12 εηώλ (νηθνγελεηαθό παθέην) 

Σηκή /αηόκνπ ζε κνλόθιηλν δσκάηην κε εκηδηαηξνθή: 110 επξώ 

  

Σηις παραπάνω ηιμές δεν ζσνσπολογίζεηαι ο θόρος διανσκηέρεσζης ηοσ άρθροσ:53 Ν. 

4389/2016 Ο Οποίος ηέθηκε ζε ιζτύ απο ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2018 και αποδίδεηαι ζηο 

Ελληνικό δημόζιο. 

Ο εν λόγο θόρος αθορά ζηα 3 εσρώ ανά δωμάηιο, ανα διανσκηέρεσζη και πληρώνεηαι 

επιπρόζθεηα απο ηοσς ζσμμεηέτονηες ηης εκδρομής. 
 


