με αναχωρήσεις
κάθε εβδομάδα

...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές

Τήνος
Ελάχιστοι «Έλληνες δεν έχουν επισκεφθεί την
Τήνο. Πόσοι όμως είναι σε Θέση να ισχυρισθούν ότι «γνωρίζουν» πραγματικά αυτό το
γνωστό, λίγο πολύ σε όλους νησί; Η Τήνος
Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί πασίγνωστη
και ταυτόχρονα άγνωστη. Η Μεγαλόχαρη της
έχει χαρίσει απέραντη φήμη σε ολόκληρο τον
ελληνικό χώρο. Ωστόσο, το νησί στο σύνολο
του με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και τη
φυσική ομορφιά του, λίγοι το ανακαλύπτουν.
Αξίζει να επισκεφθούμε τα άμορφα σοκάκια
της πόλης, τις μαγευτικές της ακρογιαλιές,
τα αριστουργήματα της τέχνης που τη στολίζουν, τα σαράντα κατάλευκα χωριά της. Άλλες
πολύ κοντά στην πύλη και άλλες μακριά από
την κίνηση και τους ρυθμούς της σύγ-χρονης
ζωής, οι παράλιες της Τήνου μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο εκλεκτικό επισκέπτη.
Άλλες βραχώ-δεις και απόκρημνες κι άλλες
αμμουδερές και προσιτές στον καθένα, ‘μα
όλες πεντακάθαρες και πανέμορφες, οι ακρογιαλιές του νησιού, αποτελούν τόπους πραγματικής αναψυχής, σε «μαγεύουν» και δε οε
αφήνουν να φύγεις μόνο με μια
βουτιά. 0 Ναός
της Μεγαλόχαρης
δεν είναι η μοναδική έκφραση ευλάβειας
των κατοίκων του νησιού,
αλλά έμπρακτη απόδειξη της
αποτελούν τα 800 περίπου ιδιωτικά εξωκλήσια, σκαρφαλωμένα στις
πλαγιές και τις κορυφές των λόφων του
και φωλιασμένα στις καταπράσινες λαγκαδιές
του. Πρωτόγνωρη συγκίνηση προσφέρει
στον επισκέπτη η επαφή με τα πανέμορφα
παραδοσιακά χωριά του νησιού, όπου κυλά
μια ζωή σε άλλους ρυθμούς. Οι πέτρινες
καμάρες, οι ανθισμένες αυλές, τα γραφικά καφενεδάκια, οι φιλόξενοι κάτοικοι δεν
μπορεί παρά να κερδίσουν την καρδιά του.
Οι χίλιοι περίπου κάτασπροι περιστερώνες
σφραγίζουν κυριολεκτικά το τηνιακό τοπίο.
Συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με την ομορφιά και αποτελούν μοναδικά κτίσματα λαϊκής
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Είναι εκπληκτικό
το πως κατάφερε ο λαϊκός μάστορας να πετύχει τέτοιο αποτέλεσμα με τόσο ευτελή υλικά
(χώμα, ασβέστη, σχιστόλιθο).

το «γνωστό - άγνωστο» Κυκλαδονήσι
Μια σύντομη ιστορική διαδρομή του Ιερού Νησιού
Η Τήνος κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Υδρούσα, λόγω της αφθονίας των νερών, καθώς και Οφιούσα, επειδή είχε πολλά φίδια, κυρίως οχιές. Το όνομα της το πήρε από τον πρώτο οικιστή της, τον
Τήνο, ενώ κατά μια άλλη εκδοχή από τη λέξη «τένοκ», που στα φοινικικά σημαίνει φίδι. Οι πρώτοι
κάτοικοι της ήταν άποικοι από την Μικρά Ασία. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στο νησί ‘Ιωνες. Το 480
π.Χ. υποτάχθηκε στους Πέρσες και έγινε σύμμαχος τους. Όμως, κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας ο
Τήνιος τριήραρχος Παναίτιος αυτομόλησε στους «Ελληνες και τους έδωσε σημαντικές πληροφορίες
για τον Περσικό στόλο. Οι «Ελληνες για να τον τιμήσουν συμπεριέλαβαν το όνομα του στον Δελφικό
Τρίποδα. Μετά τους Περσικούς πολέμους, έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κατόπιν υποτάχτηκε
διαδοχικά στους Μακεδόνες, στους Πτολεμαίους της Αιγύπτου και τέλος στους Ρωμαίους. Τη Βυζαντινή περίοδο δέχτηκε επιδρομές και λεηλασίες από πειρατές. Μετά την πτώση του Βυζαντίου η Τήνος
περιήλθε στους Βενετούς. Στην αρχή οι Βενετοί παραχώρησαν τη διακυβέρνηση του νησιού στον
οίκο των Γκύζη. Αυτό διήρκεσε ως το 1390, οπότε στάλθηκε ο πρώτος Βένετος διοικητής. Τότε η γη
χωρίστηκε σε φέουδα με Βενετούς ευγενείς, ενώ οι ντόπιοι έγιναν δουλοπάροικοι τους. Οι Βενετοί
έχτισαν το κάστρο τους στην κορυφή ενός βράχου. Το διπλοτειχισμένο κάστρο «Ξώμπουργο» αντιστάθηκε για αιώνες στίς επιδρομές των Τούρκων. Το 1715 κατόρθωσαν οι Τούρκοι να καταλάβουν
την Τήνο, αφού ο τελευταίος Βενετός φρούραρχος Βόλβη, είτε γιατί φοβήθηκε, είτε γιατί δωροδοκήθηκε παρέδωσε αμαχητί το Κάστρο, παρά την απόφαση των Τηνίων να πολεμήσουν. «Ηταν το
τελευταίο νησί που έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Τα 100 χρόνια της Τουρκοκρατίας πέρασαν εύκολα
γιατί οι Τήνιοι κράτησαν πολλά προνόμια (θρησκευτικά, διοικητικά, οικονομικά) και μπόρεσαν να
αναπτύξουν το εμπόριο, τη ναυτιλία και τις βιοτεχνίες. Στο διάστημα αυτό, και μετά τα Ορλωφικά,
η Τήνος πέρασε για λίγα χρόνια (1770 -1774) στη Ρωσική κατοχή. Το νησί πήρε ενεργό μέρος
στην επανάσταση του 1821. Οι Τήνιοι πρόσφεραν πολλά στον αγώνα για την απελευθέρωση από
τους Τούρκους, τόσο στην ξηρά άσο και στη Θάλασσα. 0 Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας ξεκίνησε από τον Πύργο στις 31 Μαρτίου του 1821 με αρχηγό τον
Γ. Παλαμάρη. Ακολούθησε η Χώρα στίς 30 Απριλίου. Το 1940 ανήμερα της Παναγίας, την ώρα
της λειτουργίας, Ιταλικό υποβρύχιο
τορπίλισε στο λιμάνι της Τήνου το
καταδρομικό ΕΛΛΗ. «Ετσι έμελε ο
τελευταίος πόλεμος που κηρύχτηκε
κατά της χώρας μας να πάρει το χαρακτήρα του ιερού πολέμου και η
Παναγία, για άλλη μια φορά να είναι
το ηθικό και ψυχικό στήριγμα των Τηνίων αγωνιστών, αλλά και η μοναδική
έκφραση ευλάβειας ολόκληρου του
χριστιανικού κόσμου.

Γιατί να ταξιδέψετε με το γραφείο μας στην Τήνο;
1) Ιδιόκτητο λεωφορείο καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής μέσα στο νησί της Τήνου για κάθε
σας οργανωμένη μετακίνηση (μεταφορές από και προς το λιμάνι, γύρος νησιού, Ιερό Ίδρυμα
της Μεγαλόχαρης , Ι.Ν. Ευρέσεως της Εικόνας, Μουσείο Τήνιων Καλιτεχνών, Πινακοθήκη κ.α )
2) Αρχηγός η Κα. Έλσα Αναστασιάδου, με 25ετή εξειδίκευση στο νησί της Τήνου, καθ όλη την
διάρκεια της εκδρομή σας.
3) Μεταφορές από τα γραφεία μας στο λιμάνι της Ραφήνας με ιδιόκτητα λεωφορεία του γραφείου μας με όλες τις ανέσεις

Παροχές μετακίνησης από την αρχή του ταξιδιού ως το τέλος, με γνώση,
εμπειρία και παροχές που εξασφαλίζουν την άνεση σας καθ όλη την διάρκεια
της εκδρομής. Τήνος ….42 χρόνια ταξιδεύουμε ΜΑΖΙ!

άγρια ομορφιά
που συνεπαίρνει

3 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχωρήσεις κάθε
Δευτέρα & Σάββατο

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Τήνο
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Είσοδος στο ίδρυμα
της Μεγαλόχαρης

2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη
και προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε στη διαδρομή
μας το Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από
τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Κύρια απασχόληση
των κατοίκων είναι η καλαθοπλεκτική. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό
υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά όπου καταλήγουμε στο μεγαλύτερο και ομορφότερο χωριό του νησιού, στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη
στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό
εξ΄ιδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου.
Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ ελεύθεροι.
3η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣
Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός,
Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
STUDIO FEDRA*
BYZANTIO 2*
OCEANIS 2*
AGERI / AVRA/DELFINIA
AEOLOS/ASTERIA/TINIO
TINOS BEACH 4*

Χαμηλή περίοδος
κάθε Δευτέρα
κάθε Σάββατο
139 €
149 €
149 €
159 €
159 €
169 €
165 €
175 €
169 €
179 €
185 €
195 €

Υψηλή περίοδος
κάθε Δευτέρα
κάθε Σάββατο
149 €
159 €
159 €
169 €
169 €
179 €
175 €
185 €
179 €
189 €
195 €
205 €

4 ημέρες

Τήνος

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχώρηση
κάθε Τετάρτη

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Τήνο
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε
για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη και
προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε στη διαδρομή μας το
Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό
κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους
ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς
προέλευσης. Κύρια απασχόληση
των κατοίκων είναι η καλαθοπλεκτική. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο
θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση
απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος,
Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά όπου
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο και
ομορφότερο χωριό του νησιού,
στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και
στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά
και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου.
Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ ελεύθεροι.
3η ημέρα ‣ Προαιρετική εκδρομή σε Δήλο ή Μύκονο
Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τη Μύκονο, μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια
φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.
4η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣
Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός
Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων)
και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους
για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
STUDIO FEDRA*
BYZANTIO 2*
OCEANIS 2*
AGERI / AVRA/DELFINIA
AEOLOS/ASTERIA/TINIO
TINOS BEACH 4*

Χαμηλή περίοδος
κάθε Τετάρτη
165 €
175 €
185 €
189 €
199 €
215 €

Υψηλή περίοδος
κάθε Τετάρτη
175 €
185 €
195 €
199 €
209 €
225 €

Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής : Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€

Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής: Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση)• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία•
Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου
+30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Τήνος
το νησί

Το ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης

της Μεγαλόχαρης

5 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχώρηση
κάθε Σάββατο

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Τήνο
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε
για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το βράδυ
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη
και προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε στη διαδρομή
μας το Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο
από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο
λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’
τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά όπου καταλήγουμε στο μεγαλύτερο
και ομορφότερο χωριό του νησιού, στον
Εξωμβούργο
Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο
του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον
αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά
καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή
φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και για μπάνιο
στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το
απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ
ελεύθεροι.
3η & 4η ημέρα ‣ Προαιρετικές
εκδρομές σε Μύκονο, Δήλο,
Άνδρο ή και Πάρο
Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά, μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό
της εκδρομής.Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν
άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.
5η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣
Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός,
Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
STUDIO FEDRA*
BYZANTIO 2*
OCEANIS 2*
AGERI / AVRA / DELFINIA
AEOLOS / ASTERIA / TINIO
TINOS BEACH 4*

Χαμηλή περίοδος
κάθε Σάββατο
185 €
195 €
199 €
205 €
209 €
225 €

Υψηλή περίοδος
κάθε Σάββατο
195 €
205 €
209 €
215 €
219 €
235 €

6 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχωρήσεις κάθε
Δευτέρα & Τετάρτη

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Τήνο
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το λιμάνι της Τήνου

2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας,
κοινωνία, πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας
Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για
το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε το Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά
πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά
και καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και
σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη
μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια.Καταλήγουμε για καφέ ή
φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στην Χώρα. ελεύθεροι.
3η - 5η ημέρα ‣ Προαιρετικές εκδρομές σε Μύκονο, Δήλο,
Άνδρο, Σύρο
Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά, μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό
της εκδρομής.Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν
άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.
6η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣
Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός,
Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
STUDIO FEDRA*
BYZANTIO 2*
OCEANIS 2*
AGERI / AVRA / DELFINIA
AEOLOS/ASTERIA/TINIO
TINOS BEACH 4*

Χαμηλή περίοδος
κάθε Δευτέρα
κάθε Τετάρτη
180 €
190 €
195 €
205 €
210 €
220 €
215 €
225 €
225 €
235 €
230 €
240 €

Υψηλή περίοδος
κάθε Δευτέρα
κάθε Τετάρτη
190 €
200 €
205 €
220 €
220 €
240 €
235 €
245 €
235 €
245 €
250 €
260 €

Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής: Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€

Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής: Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. |
Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Μύκονος

Τήνος
& Άνδρος
5 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Μύκονος
& Τήνος
Άνδρος

Αναχώρηση
κάθε Σάββατο

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Άνδρος
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Άνδρο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Άνδρος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ‣ ΜΠΑΤΣΙ ‣ ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΣ
ΡΕΜΑΤΑ ‣ ΑΡΝΗ ‣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ‣ ΧΩΡΑ ‣ ΠΗΓΕΣ ‣ ΑΝΩ ΠΙΤΡΟΦΟ
Η Άνδρος είναι αρχόντισσα και πανέμορφη. Δεν την είπαν τυχαία «πριγκίπισσα των Κυκλάδων». Ζωντανή και φανταχτερή, αλλά ταυτόχρονα γαλήνια κι απλή, η Άνδρος θα σας μείνει
αξέχαστη. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα, πανέμορφες παραλίες, καλό φαγητό, ζωντανή
νυχτερινή ζωή, μουσεία, βιβλιοθήκες, μνημεία, σπάνια αρχιτεκτονική, καλοσυνάτους κατοίκους, τεράστια ναυτική παράδοση, σπήλαια και ένα θαυμαστό φυσικό περιβάλλον. Αναχώρηση για το γύρο του νησιού προαιρετικά. Ακολουθώντας την κατεύθυνση προς Άρνη
θα περάσουμε μέσα από το καταπράσινο χωριό της Κατακοίλου με το μικρό ποταμάκι, θα
κατηφορίσουμε για το μικρό χωριό Ρέματα με το πανέμορφο και καταπράσινο τοπίο του, το
μονοπάτι ορειβασίας του. Ανηφορίζουμε προς την ς Άρνη, τη μεσαιωνικής πρωτεύουσας της
Άνδρου Αναχωρούμε για το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας και συνεχίζουμε για τη Χώρα, την
πρωτεύουσα της Άνδρου. Ελέυθεροι και αναχώρηση για τις πηγές. Στην συνέχεια επίσκεψη
Μουσείου Ελίας και ξεκινάμε για τα ο Άνω Πιτροφό είναι ορεινό χωριό της νήσου Άνδρου
και βρίσκεται σε υψόμετρο 350μ. Το 1928 αριθμούσε 641 κατοίκους. Επιστροφή στο Μπατσί
Για όσους δεν συμμετέχουν στο γύρο του νησιού ελεύθεροι.
3η ημέρα ΆνδροΣ‣ Τήνος
Πρόγευμα χρόνος ελεύθερος το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και απόπλους για Τήνος. ‘Αφιξη Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην όμορφη αγορά του νησιού
4η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, κοινωνία, πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της
Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε το Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του
νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή,
Υστέρνια, Πλατιά όπου καταλήγουμε στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του
Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο
πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια.
Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία και
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα.
Το βράδυ ελεύθεροι.
5η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος
‣ Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός,
Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
Χαμηλή περίοδος
Υψηλή Περίοδος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
κάθε Σάββατο
κάθε Σάββατο
HOTEL CHRYSSI ΑΚΤΙ ΑΝΔΡOΣ
259 €
279 €
HOTEL OCEANIS TΗΝΟΣ
Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09
ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση
μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων | Προαιρετικός
γύρος νησιού Ανδρου 36 € ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

6 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχώρηση
κάθε Δευτέρα

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Μύκονος
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Μύκονος (Ελεύθερο πρόγραμμα)
Παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της επικαιρότητας και διατηρώντας ταυτόχρονα ανέπαφη την κυκλαδίτικη φυσιογνωμία της -κάτασπρη στο φως του ήλιου- η Μύκονος ζει στους
έντονους ρυθμούς των κοσμοπολίτικων διακοπών. Στολίδι της αρχιτεκτονικής, η γοητεία του
νησιού αυτού είναι διαχρονική. Οι ύμνοι για την ομορφιά του έχουν κάνει εδώ και πολλά
χρόνια το γύρο του κόσμου. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο στα αξιοθέατα της Χώρας. Γραφικά καλντερίμια, στενά δρομάκια συνθέτουν το μοναδικό θέαμα της Μυκόνου. Παράλληλα
σας δίνεται η δυνατότητα για σύντομη εκδρομή στο πανέμορφο χωριό Άνω Μερά της Μυκόνου, καθώς και στις πανέμορφες και κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού.
3η ημέρα ‣ Μύκονος ‣ Τήνος
Ελεύθερο το πρωινό στην πανέμορφη Χώρα για ψώνια ή περίπατο. Το μεσημέρι απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθεροι.
4η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, κοινωνία, πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της
Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε το Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι
παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο
από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους,
ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη
στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά όπου καταλήγουμε στον
Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο
του Γιαννούλη Χαλεπά και σύντομη στάση
στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωΚαρδιανή
νόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη
κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια.Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Ελεύθεροι και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα.
5η ημέρα ‣ Προαιρετικη εκδρομη σΤΗΝ Άνδρο
Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την Άνδρο, μπορούν να το δηλώσουν στον αρχηγό της
εκδρομής. Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο μπορούν να επισκεφθούν
άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή ελεύθεροι στην αγορά του νησιού.
6η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣
Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός Ναός,
Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και
κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
.
Χαμηλή περίοδος
Υψηλή Περίοδος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αναχωρήσεις
κάθε Σάββατο
κάθε Σάββατο
STUDIO IN ΜΥΚΟΝΟΣ
265 €
315 €
STUDIO FEDRA TΗΝΟΣ
Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Χωριό Πύργος, Τήνος
Ναός Αη Γιάννη του Ρώσου

Τήνος & Εύβοια
5 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Αναχώρηση
κάθε Δευτέρα

1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για Ραφήνα ‣ Τήνο
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη και προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας και περνώντας από τα χωριά
Βόλαξ, Σκαλάδος, Καρδιανή και Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό του νησιού,
στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και συνεχίζουμε για
καφέ ή φαγητό εξ’ ιδίων στο γραφικό λιμανάκι του Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το
απόγευμα επιστροφή. Το βράδυ ελεύθεροι.
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Χαλκίδα

3η ημέρα ‣ Τήνος - Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος ‣ Ραφήνα ‣ Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα
(Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση
εικόνων και κειμηλίων) και ακολούθως ελεύθεροι στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο
πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα ‣ Αθήνα ‣ Αίγινα
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το
πανέμορφο νησί της Αίγινας. Με το πούλμαν αναχωρούμε για τον Άγιο Νεκτάριο, κάνουμε
στάση για καφέ στην παραλία και το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα ‣ Αθήνα (Περιήγηση πόλης) ‣ Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο ‣
Χαλκίδα ‣ Αρτάκη ‣ Αη Γιάννης Ρώσος ‣ Βόλος ‣ Θεσσαλονίκη
Πανοραμική περιήγηση με το πούλμαν στο κέντρο της Αθήνας και αναχώρηση για προσκύνημα στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο. Στη συνέχεια ξεκινάμε για Χαλκίδα. Στάση για
καφέ στη γραφική παραλία, προσκύνημα στην Παναγία Φανερωμένη στην Αρτάκη και συνεχίζουμε για Προκόπι. Προσκύνημα στον Αη Γιάννη το Ρώσο, γευμα εξ’ ιδίων, διέλευση με
το πλοίο από Αγιόκαμπο - Γλύφα. Στάση για καφέ στη παραλία του Βόλου και αναχώρηση
για την πόλη μας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Χαμηλή περίοδος

Υψηλή Περίοδος

Αναχωρήσεις
κάθε Σάββατο
κάθε Σάββατο
HOTEL CANDIA ΑΘΗΝΑ
269 €
279 €
HOTEL OCEANIS TΗΝΟΣ
Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09

Τήνος

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Χαμηλή περίοδος
Υψηλή περίοδος
Αναχωρήσεις
κάθε Παρασκευή βράδυ
κάθε Παρασκευή βράδυ
STUDIO FEDRA*
149 €
159 €
(2 Nύχτες)
BYZANTIO 2*
159 €
169 €
OCEANIS 2*
169 €
179 €
ΣΥ Ν ΟΠΤΙ Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
AGERI / AVRA / DELFINIA
175 €
185 €
1η ημέρα ‣ Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά
AEOLOS / ASTERIA / TINIO
179 €
189 €
2η ημέρα ‣ Άφιξη στην Τήνο ‣ Το απόγευμα Εσπερινός
TINOS BEACH 4*
195 €
205 €
Χαμηλή περίοδος 20/06-29/06 & 14/09-31/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 13/09
3η ημέρα ‣ Γύρος νησιού ‣ ΑγΙΑ Πελαγία
Επιβάρυνση μονόκλινου +30% • Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων.
4η ημέρα ‣ Αγορά Τήνος ‣ Ραφήνα ‣ Επιστροφή
Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής: Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. ■ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

4 ημέρες

ΟΔΙΚΩΣ
& ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ

Μουσείο Τηνίων
καλλιτεχνών

Αναχώρηση κάθε
Παρασκευή βράδυ

Βώλαξ

Το ίδρυμα της
Μεγαλόχαρης

Τήνος

3,4,5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
μέσω Μυκόνου

Καθημερινές αεροπορικές
αναχωρήσεις για Μύκονο

1η ημέρα ‣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΝΟ ‣ ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση για Μύκονο. Άφιξη και μεταφορά
εξ’ ιδίων στο λιμάνι και μετάβαση για Τήνο ακτοπλοϊκώς. Άφιξη στο νησί της Τήνου και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα ‣ Τήνος (Θεία Λειτουργία) ‣ Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη και
προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό
του Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, αφού θαυμάσουμε στη διαδρομή μας το
Εξώμβουργο (αρχαία Ακρόπολη του νησιού, παλιά πρωτεύουσα της Τήνου και επιβλητικό Ενετικό κάστρο). Το χωριό Βώλαξ είναι παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Επίσκεψη στο λαογραφικό
μουσείο και στο μικρό υπαίθριο πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά όπου καταλήγουμε στο μεγαλύτερο και ομορφότερο
χωριό του νησιού, στον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και
σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρ-

μαρόγλυπτη κρήνη καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό
εξ΄ ιδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου.
Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ ελεύθεροι.
3η ημέρα ‣ ΤΗΝΟΣ ‣ ΜΥΚΟΝΟΣ ‣ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Μύκονο ακτοπλοϊκώς, μεταφορά εξ’ ιδίων στο αεροδρόμιο της
Μυκόνου. Πτήση επιστροφής
Χαμηλή περίοδος
Υψηλή Περίοδος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
STUDIO FEDRA*
235 €
245 €
BYZANTIO 2*
245 €
255 €
OCEANIS 2*
255 €
265 €
AGERI / AVRA / DELFINIA
265 €
275 €
AEOLOS / ASTERIA / TINIO
275 €
285 €
TINOS BEACH 4*
279 €
289 €
Χαμηλή περίοδος 01/05 - 29/06 & 21/09 - 26/10 • Υψηλή Περίοδος 30/06 - 20/09
Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων.
Στο TINOS BEACH επιβάρυνση ημιδιατροφής: Χαμηλή περίοδος 7€ • Υψηλή περίοδος 10€

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:• Αεροπορικά εισιτήρια (Θεσ/νίκη-Μύκονο-Θεσ/νίκη) • Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση) Μύκονο - Τήνο - Μύκονο • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία• Πρωινό • Μετακινήσεις
με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν • Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α. | Επιβάρυνση μονόκλινου +30%, | Έκπτωση παιδιού (2-12
ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φόρους αεροδρομίου 35€•Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αεροπορική εκδρομή μέσω ΜΥΚΟΝΟΥ δύναται να γίνει επέκταση με διαμονή είτε στην ΤΗΝΟ είτε στην ΜΥΚΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο

Tinos Beach ★ ★ ★ ★

TΗΝΟΣ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15/5 -16/6&12/9-2/10
TINOS BEACH 4*
2ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
70 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
52 €
ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
40 €
3ο ΑΤΟΜΟ ΕΝΗΛΙΚΑΣ
δωρεάν
1ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ
35 €
2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ
20 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
20€(ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

17/06-20/06
2ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
94 €
64 €
50 €
δωρεάν
45 €
20 €
20€(ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ)

21/6-29/7&29/8-11/9
2ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
100 €
66 €
50 €
δωρεάν
45 €
20 €
20€(ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ)

Βρίσκεται στα Κιόνια διαθέτει εξωτερική πισίνα μπαρ.
Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του δωμάτια
με Ντους η Μπανιέρα Στεγνωτήρας μαλλιών
Κιόνια - 842 00, Tήνος - ΚυκλάδεςTηλ: 22830 22626 - 9, Fax: 22830 23153

