
 

 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΝOΣ 
(ΜΥΚΟΝΟΣ) 

 

19-  22    ΙΟΥΛΙΟΥ 
 
Τήνοσ, ζνα νηςί με μοναδικά αξιοθζατα, αναρίθμητουσ οικιςμοφσ, πανζμορφεσ παραλίεσ και φυςικά 
το Ναό τησ Ευαγγελίςτριασ ο οποίοσ αποτελεί κομμάτι τησ νεότερησ και ςφγχρονησ ελληνικήσ 
ιςτορίασ. Φημιςμζνη ωσ το «νηςί τησ Παναγίασ», η Τήνοσ του ςήμερα δε ςτζκεται μόνο ςτην πλοφςια 
θρηςκευτική και πολιτιςτική κληρονομιά τησ. Πρόκειται για ζνα ςφγχρονο κυκλαδίτικο προοριςμό με 
αμζτρητεσ επιλογζσ για τουσ επιςκζπτεσ του, προςφζροντασ μία ολοκληρωμζνη εμπειρία 
ταξιδιωτικήσ απόλαυςησ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΜΕΡΑ:    ΚΕΡΚΤΡΑ-ΣΗΝΟ 
 

υγκζντρωςθ ςτο Νζο Λιμάνι ϊρα…. και επιβίβαςθ ςτο πλοίο για Ηγουμενίτςα.Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν 
και αναχϊρθςθ για Ραφινα μζςωΙόνιασ Οδοφ,Ρίου- Αντιρρίουκαι Ολυμπίασ Οδοφ , μεενδιάμεςεσ 
απαραίτθτεσςτάςεισ. Άφιξθ 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 ΜεγαλόχαρηΠαναγία τησ Σήνου, με ςεβαςμό και πολφ κατάνυξθ. 
τθςυνζχεια καπεριθγθκοφμε ςτα παραδοςιακά χωριά και οικιςμοφσ του νθςιοφ, καυμάηοντασ τθν 
Αιγαιοπελαγίτικθ αρχιτεκτονικι τουσ. Θα επιςκεφτοφμε το μοναςτήρι του Κεχροβουνίου και κα 
προςκυνιςουμε ςτο κελί τθσΑγίασ Πελαγίασ, θ οποία ονειρεφτθκε το 1822 το ςθμείο, που βρζκθκε θ 
καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ και κατόπιν χτίςτθκε ςτθν ΣΗΝΟ θ εκκλθςία τθσ Ευαγγελίςτριασ.  
τθ ςυνζχεια, περνϊντασ από πολλά πανζμορφα χωριά τθσ Σινου, κα επιςκεφτοφμε  τον Βϊλακα και 
κα καταλιξουμε τον Πφργο, όπου κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο.τθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 
για ξεκοφραςθ και χρόνο ελεφκερο!!(ΔΙΑΝΤΚΣ.-ΣΗΝΟ 2θ) 
 

3η ΜΕΡΑ: ΣΗΝΟ - ΜΤΚΟΝΟ 
 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςιμερα,προαιρετικά, κα απολαφςουμε μια υπζροχθ μζρα 
ςτθνκοςμοπολίτικηΜφκονο.Εκεί κα ξεναγθκοφμε ςτα κφρια αξιοκζατα του νθςιοφ και κα ζχουμε 
ελεφκερο χρόνο ςτθ διάκεςθ μασ για περιιγθςθ και ψϊνια… 
Επιςτροφι το βραδάκι ςτο νθςί για ξεκοφραςθ και διανυκτζρευςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ.ΣΗΝΟ 3θ) 
 

4η ΜΕΡΑ:  ΣΗΝΟ –ΡΑΦΗΝΑ -ΚΕΡΚΤΡΑ: 
 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ γα τθν Ραφινα. Άφιξθ, 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. 
 

Σζλοσ ταξιδιοφ 
Σθλζφωνα κρατιςεων: 26610 49000 / 6932930643 



 

ΤΙΜΗ :  240  ΕΥΡΩ  ΤΟ  ΑΤΟΜΟ      

 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ ΔΩΜΑΣΙΟΤ 75€) 

 
 

 
 

Δηλώςεισ  ςυμμετοχήσ  ΑΤΣΗΡΑ ζωσ  15 Ιουλίου και εφόςον υπάρχουν διαθζςιμεσ 
θζςεισ 

 
Με  την  δήλωςη  ςυμμετοχήσ  προκαταβολή  100€  το  άτομο   

Εξόφληςη  πριν την  αναχώρηςη 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
 

- Ειςιτιρια πλοίουΗγουμενίτςα-Κζρκυρα,  με επιςτροφι 
- Σαξίδι οδικό, με κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ. 
- Περιθγιςεισ, θμεριςιεσ εκδρομζσ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
- Ειςιτιρια πλοίου επιβατϊν και λεωφορείουΡαφινασ-Σινου, με επιςτροφι. 
-3 Διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο κεντρικό ξενοδοχείο 3* ςτθν Χϊρα τθσ Σινου  με πρωινό. 
-Εκδρομι με ποφλμαν ςτθν Αγία Πελαγία, Βϊλακα,Πφργο, κ.λ.π. 
- Ενθμερωτικά ζντυπα. 
- Αρχθγόσ, υνοδόσ του γραφείου μασ. 
- Φόποι, ΦΠΑ, διόδια, λιμενικά ηέλη, parkingκ.λ.π. 

- Αζθάλειααζηικήρ και ηαξιδιωηικήρ εςθύνηρ. 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
 

- Είςοδοι μουςείων 
- Φαγθτά, ποτά, φιλοδωριματα 
- Ειςιτιρια πλοίων για Μφκονο 
- Ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ 

 

ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ, ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΖΩΗ,  ΠΡΟΕΧΟΤΜΕ  ΚΑΙ  ΜΕΝΟΤΜΕ  ΑΦΑΛΕΙ !!! 

 

ΚΑΛΟ  ΣΑΞΙΔΙ !!!! 
 

 

 

 

 

 

Σθλζφωνα κρατιςεων: 26610 49000 / 6932930643 



ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 

Σο πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

1. ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ Η 
ΧΡΗΗ ΜΑΚΑ ΚΑΘΟΛΗ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤΣΑΞΙΔΙΟΤ. 

2. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Η RAPIDTEST Η  SELFTEST ΕΝΣΟ 24 ΩΡΩΝ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ. 

< Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Η ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΕΣΙΚΗ  
       ΒΕΒΑΙΩΗ>. 
3. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΠΟ ΣΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΗ. 
5. ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΟΠΣΕ ΘΕΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ. 
6. ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΙ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ, ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ε 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ. 

 

Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ αρχθγοφσ-
ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και ζχουν δικαίωμα  
οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι αναγκαίεσ ι ακόμα όταν 
κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Όποιοσ 
απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ επιβαρφνεται με δικά του ζξοδα για 
τθ ςφνδεςθ του με το group. 
Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 
υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται ο υπεφκυνοσ. 
Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ απροειδοποίθτων αυξιςεων ναφλων και επίναυλων, καταςτάςεισ 
εκτάκτων αναγκϊν, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότθτεσ, για τισ οποίεσ δεν ευκφνονται οι 
οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ κα καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν οποιαδιποτε 
καλφτερθ επίλυςθ, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

ΕΞΟΦΛΗΗ μζχρι  3 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. 
Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά ο εκδρομζασ επιβαρφνεται 
με ακυρωτικά: μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 75 
% επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΤΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ Η 
ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 
Διαβατιρια, ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν ευκφνθ 
του κάκε εκδρομζα, κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν διαδικαςιϊν. 
Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το ανϊτερο, 
κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ μεγάλθσ αξίασ, κακϊσ και προςωπικά αντικείμενα, 
φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 
Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ κζςεων, βάςθ 
ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –ξεναγιςεισ , δεν κα 
υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ 
ξεναγοφσ. 
Σο γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι, για λόγουσ που κατά τθν κρίςθ 
του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. τθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του γραφείου 
περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 
Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί προσ 
όλουσ ζγκαιρα και πριν τθν αναχϊρθςθ τθσ εκδρομισ. 
τθν παροφςα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ ςειρά 
του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


