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ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 

14  - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 

ΗΜΕΡΑ 1η  14 Ιουλίου Σρίτη 

Πολφ νωρίσ το πρωί ςυγκζντρωςθ ςτον  τόπο 

αναχϊρθςθσ  επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και άμεςθ 

αναχϊρθςθ με προοριςμό το λιμάνι τθσ Ραφινασ, 

επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλου του πλοίου, μετά 

τζςςερισ ϊρεσ περίπου εν πλω ταξίδι φκάνουμε και 

αντικρίηουμε το νθςί τθσ Μεγαλόχαρθσ τθν πανζμορφθ 

Σινο. Αποβίβαςθ του πλοίου και επιβίβαςθ ςε τοπικό 

ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τον γφρο του νηςιοφ να 

ανακαλφψουμε τισ ομορφιζσ του. Η πρϊτθ μασ επίςκεψθ 

η Ιερά Μονή τησ Αγίασ Πελαγίασ, χρόνοσ παραμονισ μασ 

για προςκφνθμα και γνωριμία με τθν Ιερά Μονι όπου 

ζηθςε θ Αγία Πελαγία. υνεχίηουμε τθν όμορφθ διαδρομι 

μασ για να επιςκεφκοφμε τθν βιοτεχνία παραγωγισ λουκουμιϊν όπου κα ενθμερωκοφμε για τθν παραγωγικι 

διαδικαςία και να ψωνίςουμε τα παραδοςιακά λουκοφμια και τα υπζροχα αμυγδαλωτά τθσ Σινου. υνεχίηοντασ κα 

περάςουμε πολλά χωριά που τα περιςςότερα είναι κακολικά μεταξφ των οποίων το Βώλαξ που κυμίηει ςελθνιακό 

τοπίο από τουσ διάςπαρτουσ βράχουσ που λζγεται ότι προιλκαν από ζκρθξθ θφαιςτείου για να φκάςουμε ςτο 

υπζροχο χωριό ΠΤΡΓΟ γενζτειρα του Γιαννοφλη Χαλεπά που φιλοτζχνθςε από τθνιακό μάρμαρο τθν ΩΡΑΙΑ 

ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ που ευρίςκεται ςτο 1ο νεκροταφείο Ακθνϊν. Θα επιςκεφκοφμε το ςπίτι του που ςιμερα ςτεγάηει 

μουςείο  μαρμάρινθσ τζχνθσ και ςτθν ςυνζχεια να απολαφςουμε τον καφζ μασ ςτθν πανζμορφθ πλατεία του χωριοφ 

υπό τθν ςκιά των τεράςτιων πλατάνων. Η επόμενθ επίςκεψι μασ το παρακαλάςςιο χωριό ΠΑΝΟΡΜΟ όπου κα 

ζχουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε το καλάςςιο μπάνιο μασ ςτθν όμορφθ παραλία του χωριοφ και να γευματίςουμε για 
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μεςθμζρι ςε μία από τισ παρακαλάςςιεσ ταβζρνεσ του χωριοφ. Επιςτροφι ςτθν Σινο αργά το απόγευμα και 

μεταφορά μασ με ποφλμαν ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ ςτα δωμάτιά μασ, υπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ, 

επιςκεφτείτε τον Ιερό Ναό τθσ Μεγαλόχαρθσ, περπατιςτε ςτα όμορφα ςοκάκια με τα πολυάρικμα μαγαηάκια. 

Διανυκτζρευςθ. 

 

ΗΜΕΡΑ 2η 15 Ιουλίου Σετάρτη 

Πρωινό  ςτο ξενοδοχείο μασ. ιμερα θ μζρα μασ είναι ελεφκερθ μζχρι τθσ αναχϊρθςθσ του πλοίου από τθν Σινο 

(14:30). Επιςκεφτείτε τθν Παναγιά, κάντε τα τελευταία ςασ ψϊνια από τα μικρά παραδοςιακά μαγαηάκια και 

γευματίςτε (προαιρετικά).13:45 ςυγκζντρωςθ ςτο λιμάνι,  επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ (ϊρα 14:30), άφιξθ ςτο 

λιμάνι τθσ Ραφινασ και άμεςθ αναχϊρθςθ για Χαλκίδα. Άφιξθ ςτθν Χαλκίδα αργά το βράδυ. 

                                                                                                                                                   ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : 107 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ : 12 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν από  Χαλκίδα ςτο λιμάνι τθσ αφινασ και αντίςτροφα. 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ – ΑΦΗΝΑ ςε οικονομικι κζςθ 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 3* ςτθν Τινο (OASIS HOTEL) 

 Κακθμερινά πρωινό ςφμφωνα με το πρωτόκολλο υγιεινισ και αςφάλειασ.  

 Η μονοιμερθ εκδρομι με τοπικό ποφλμαν για τον γφρο του νθςιοφ. 

 Ξεναγόσ για τθν ξενάγθςθ του νθςιοφ. 

 Ζμπειροσ Αρχθγόσ – ςυνοδόσ του γραφείου. 

 Ο φόροσ διανυκτζρευςθσ που εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα από 01/01/2018 

 Φ.Ρ.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χώρουσ 

 Τα γεφματα και τα δείπνα που δεν αναφζρονται 

 Ατομικά ζξοδα. 

 Πτι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ : 

 Σο ξενοδοχείο μασ (OASIS HOTEL) ευρίςκεται ακριβώσ δίπλα ςτον Ναό τησ Μεγαλόχαρησ. 

 Σο γραφείο μασ ακολουθεί τα πρωτόκολλα υγιεινήσ και αςφάλειασ των μετακινήςεων τηρώντασ 

την χωρητικότητα ανά ποφλμαν με ποςοςτό 65%, αντιςηπτικά κατά την επιβίβαςη, απολφμανςη 

του αυτοκινήτου καθημερινά και χρήςη μάςκασ. 

 Σο γραφείο μασ ζχει φροντίςει για την μεταφορά των αποςκευών ςασ ςτο λιμάνι τισ οποίεσ θα 

παραλάβετε πριν την επιβίβαςη ςασ ςτο πλοίο. 
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Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει πάντα για το καλό της εκδρομής χωρίς όμως να 

παραλειφθεί τίποτα από τα αναγραφόμενα. 

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ 

14/07/2020 ΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ  07:50 – 11:35 GOLDEN STAR FERRIES  

15/07/2020 ΤΗΝΟΣ – ΑΦΗΝΑ  14:30 – 18:30 FAST FERRIES 
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