
 

 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΝOΣ 
(ΜΥΚΟΝΟΣ) 

 

16 -  19  MAΡTΙΟΥ 
 
Τήνος, ένα νησί με μοναδικά αξιοθέατα, αναρίθμητους οικισμούς, πανέμορφες παραλίες και φυσικά 
το Ναό της Ευαγγελίστριας ο οποίος αποτελεί κομμάτι της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας. Φημισμένη ως το «νησί της Παναγίας», η Τήνος του σήμερα δε στέκεται μόνο στην πλούσια 
θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κυκλαδίτικο προορισμό με 
αμέτρητες επιλογές για τους επισκέπτες του, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία 
ταξιδιωτικής απόλαυσης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΜΕΡΑ:    ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΗΝΟΣ 
 

Συγκέντρωση στο Νέο Λιμάνι ώρα…. και επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση για Ραφήνα μέσω Ιόνιας Οδού, Ρίου- Αντιρρίου και Ολυμπίας Οδού , με ενδιάμεσες 
απαραίτητες στάσεις. Άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. 
Άφιξη στο νησί, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση, περιήγηση 
και  διανυκτέρευση. (ΔΙΑΝΥΚΤ.-ΤΗΝΟΣ 1η). 
 

2η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ :  
 

Πρωινό και προσκύνημα στην Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου, με σεβασμό και πολύ κατάνυξη. Στη 
συνέχεια θα περιηγηθούμε στα παραδοσιακά χωριά και οικισμούς του νησιού, θαυμάζοντας την 
Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική τους. Θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Κεχροβουνίου και θα 
προσκυνήσουμε στο κελί της Αγίας Πελαγίας, η οποία ονειρεύτηκε το 1822 το σημείο, που βρέθηκε η 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και κατόπιν χτίστηκε στην ΤΗΝΟ η εκκλησία της Ευαγγελίστριας.  
Στη συνέχεια, περνώντας από πολλά πανέμορφα χωριά της Τήνου, θα επισκεφτούμε  τον Βώλακα και 
θα καταλήξουμε τον Πύργο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για ξεκούραση και χρόνο ελεύθερο!!(ΔΙΑΝΥΚΤ.-ΤΗΝΟΣ 2η) 
 

3η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα, προαιρετικά, θα απολαύσουμε μια υπέροχη μέρα στην 
κοσμοπολίτικη Μύκονο. Εκεί θα ξεναγηθούμε στα κύρια αξιοθέατα του νησιού και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας για περιήγηση και ψώνια… 
Επιστροφή το βραδάκι στο νησί για ξεκούραση και διανυκτέρευση. (ΔΙΑΝΥΚΤ.ΤΗΝΟΣ 3η) 
 

4η ΜΕΡΑ:  ΤΗΝΟΣ –ΡΑΦΗΝΑ -ΚΕΡΚΥΡΑ: 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση γα την Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο 
λεωφορείο και με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις θα επιστρέψουμε στην Ηγουμενίτσα και από εκεί 
στο νησί μας με τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτήν την εκδρομή μας. 
 

Τέλος ταξιδιού 
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 



 

ΤΙΜΗ :  240  ΕΥΡΩ  ΤΟ  ΑΤΟΜΟ      

 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 75€) 

 
 

 
 

Δηλώσεις  συμμετοχής  ΑΥΣΤΗΡΑ έως  5 Mαρτίου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις 

 
Με  την  δήλωση  συμμετοχής  προκαταβολή  100€  το  άτομο   

Εξόφληση  πριν την  αναχώρηση 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 

- Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα,  με επιστροφή 
- Ταξίδι οδικό, με κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας. 
- Περιηγήσεις, ημερήσιες εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Εισιτήρια πλοίου επιβατών και λεωφορείου Ραφήνας-Τήνου, με επιστροφή. 
- 3 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Χώρα της Τήνου  με πρωινό. 
- Εκδρομή με πούλμαν στην Αγία Πελαγία, Βώλακα, Πύργο, κ.λ.π. 
- Ενημερωτικά έντυπα. 
- Αρχηγός, Συνοδός του γραφείου μας. 
- Φόροι, ΦΠΑ, διόδια, λιμενικά τέλη, parkingκ.λ.π. 

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

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 

- Είσοδοι μουσείων 
- Φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα 
- Εισιτήρια πλοίων για Μύκονο 
- Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 
- Φόρος διανυκτέρευσης 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ,  ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΜΕΝΟΥΜΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΣ !!! 

 

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 
 

 

 

 

 

 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

1. ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ. 

2. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ. 
3. ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ. 
5. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 
6. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ. 

 

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους αρχηγούς-
συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και έχουν δικαίωμα  
οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν 
κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος 
απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με δικά του έξοδα για 
τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 
υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, καταστάσεις 
εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι 
οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε 
καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων.. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας επιβαρύνεται 
με ακυρωτικά: μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 
% επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην ευθύνη 
του κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το ανώτερο, 
καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, 
φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές θέσεων, βάση 
ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –ξεναγήσεις , δεν θα 
υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς 
ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά την κρίση 
του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου 
περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί προς 
όλους έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει τη σειρά 
του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 


