
4-ήμερη εκδρομή στο Τηνο 
4 -7 Απριλίου 2023

240€ / άτομο απο Κέρκυρα
230€ / άτομο απο Ηγουμενίτσα (επιβάρυνση μονόκλινου +80€)

1η ημέρα: Κέρκυρα- Ραφήνα - Τήνο

Τιμή κατά άτομο:

Περιλαμβάνονται:

Δεν Περιλαβάνονται:

 Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας
 3 διανυκτερεύσεις στη Τήνο σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και η εκδρομή στη Σύρο
 Ποτά, έξοδα διασκέδασης

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!

2η ημέρα: Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική εκδρομή στη Σύρο

Συνάντηση το πρωί (7:30) στο λιμάνι της Κέρκυρας και επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα.
Αφου περάσουμε απέναντι θα συνεχισίσουμε το ταξιδι μας με τις απαραίτητες στάσεις για
καφέ και φαγητό, Συνεχίζουμε για Αθήνα με κατεύθυνση το λιμάνι της Ραφήνας, απ΄ όπου θα
πάρουμε το φέρρυ για το όμορφο νησί της Τήνου. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Τήνος - Ο γύρος του Νησιού

<ο

Πρωνό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι του νησιού με
προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας. Αφού αποβιβαστούμε από το καράβι, συνεχίζουμε τον
δρόμο της επιστροφής με τις απαιτούμενες στάσεις καθοδόν για φαγητό ή καφέ, φτάνουμε στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας απ΄όπου και θα πάρουμε το φέρρυ για την επιστροφή μας στην
Κέρκυρα.

 Τηλέφωνο κρατήσεων:6956644572

Μέτα από το πρωινό στο ξενοδοχείο, η μέρα είναι ελέυθερη για να περιηγηθείτε στη μαγευτική
Τήνο, να ψωνίσετε και να έχετε τον δικό σας χρόνο για προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη ή να
περάσετε το πρωινό σας στη Τήνο και να επισκεφθείτε τη Σύρο το μεσημεράκι. Δανυκτέρευση.

Μετα  το προκύνημά μας στον Θαυματουργο ναό της Μευαλόχαρης στην πόλη της Τήνου,
όπου βρισκεται και η Θαυματουργή Εικόνα της. Εναι το μεγαλυτύτερο θρησυτικο κέντρο της
Ελλάδας. η Τήνος  αποτελει πόλο έλεξης για χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο, οι οποιοι
ξητούν από τη παναγιά βοήθεια και παρηγοριά, Μετα από το προσκύνημα θα ξεκινήσουμε
για την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, οπου βρικεται το μοναστήρι της Αγιας Πελαγιας. Η
Τήνο αποτελει ένα μοναδικό ίσως στον κόσμο εκθετήριο εκκληστικής αρχιτεκτονικής , στην
οποία κορυφώνεται η ευαιθησία της λαικής τηνιακής ψυχής. Στην Τήνο μπορείτε να βρειτε και
να θαυμάσεται πάνω απο 800 εξωκκλήσια τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλο το
νησί κοντά ή   μακριά από χωριά και  οικισμούς. Μαζί  με τις εκκλησίες, ο συνολικός αριθμός
τους πρέπει να ξεπερνά τις 1.000. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο νησί κάνοντας τον
γύρο του ώστε να γνωρίσουμε και από κοντά το φυσικό κάλος και την απίθανη φυσική
ομορφιά του τόπου με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, επιστροφηή το βράδυ
στο ξενοδοχείο μας. Διανθκετέρευση στη Τήνο.

Τήνος - Ραφήνα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα 


