16 Ιουνίου 2021

Μυτιλήνη
5 ημέρες
Πόλη Μυτιλήνης – Μονή Αγίου Ραφαήλ – Μονή Ταξιάρχη – Πέτρα ( Παναγία Γλυκοφιλούσα – μπάνιο ) –
Μήθυμνα – Πλωμάρι – Άγιος Ισίδωρος ( μπάνιο ) – Κατακόμβες Αγίας Μαγδαληνής – Πέραμα – Καλλονή

Αναχώρηση : Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021
Επιστροφή : Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα εκδρομής
1Η ΜΕΡΑ : Πειραιάς – Εν πλω
Συγκέντρωση στο λιμάνι , επιβίβαση με τις αποσκευές μας στο πλοίο της hsw που αναχωρεί στις 20.00. Διαν/ση εν
πλω !
2Η ΜΕΡΑ : Μονή Αγίου Ραφαήλ – Μονή Ταξιάρχη – Πέτρα ( Παναγία Γλυκοφιλούσα – μπάνιο ) – Μήθυμνα
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Άφιξη στην πόλη της Μυτιλήνης στις 07.45 π.μ., επιβίβαση στο πούλμαν και πρώτος μας σταθμός είναι Μονή του
Αγίου Ραφαήλ. Σχετική παραμονή για προσκύνημα. Επόμενός μας το μοναστήρι του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο,
όπου βρίσκεται η ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη φτιαγμένη από αίμα και πηλό. Χρόνος ελεύθερος για να
προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε τους παραδοσιακούς νόστιμους λουκουμάδες. Συνεχίζουμε παραλιακά
περνώντας από την Συκαμιά, την πατρίδα του Στρατή Μυριβήλη για να φτάσουμε στην Πέτρα, ελεύθερος χρόνος
για μπάνιο, προαιρετικό γεύμα ή προσκύνημα στην Παναγία την Γλυκοφιλούσα. Τέλος θα πάρουμε το δρόμο για τη
γραφική Μήθυμνα με το ενετικό κάστρο που θαύμασαν οι κατακτητές. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ : Πλωμάρι – Άγιος Ισίδωρος( μπάνιο ) – Κατακόμβες Αγίας Μαγδαληνής – Πέραμα
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το Πλωμάρι, την πατρίδα του ούζου, την πόλη με παλιά σαπωνοποιία. Γεύμα
και μπάνιο στην όμορφη περιοχή του Αγίου Ισιδώρου και στη συνέχεια επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγίας
Μαγδαληνής στο Σκόπελο. Ύστερα θα απολαύσουμε στο Πέραμα τον καφέ μας και θα γευτούμε τον παραδοσιακό
μπακλαβά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας ελεύθεροι έως το δείπνο. Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ : Καλλονη – Πόλη Μυτιλήνης – Εν πλω
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για να θαυμάσουμε τον κόλπο της Καλλονής από όπου βγαίνει η ομώνυμη σαρδέλα.
Σχετική παραμονή . Συνεχίζουμε για την πόλη της Μυτιλήνης , την πατρίδα της Σαπφούς και του Αλκαίου ,
ελεύθερος χρόνος για γνωριμία και ψώνια. Στη συνέχεια επιβίβαση με τις αποσκευές μας στο πλοίο της hsw που
αναχωρεί στις 18.00. Διαν/ση εν πλω !

5Η ΜΕΡΑ : Πειραιάς
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 06.55 με τις καλύτερες εντυπώσεις !

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο/τρίκλινο : 199€
Τιμή κατ’ άτομο σε μον/νο : 239€

Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές πούλμαν στη Μυτιλήνη για τις διαδρομές όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα
 Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο Marilena : https://hotelmarilena.gr/ στη
Μύθυμνα
 πρωινό σε μπουφέ καθημερινά ( όπως θα ορίζει το πρωτόκολλο )
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Δείπνο καθημερινά ( όπως θα ορίζει το πρωτόκολλο )
( ΣΥΝΟΛΟΝ 2 ΠΡΩΙΝΑ & 2 ΔΕΙΠΝΑ )
Αρχηγός / Συνοδός
Εισιτήρια ακτοπλοϊκά σε οικονομική θέση ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
( ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΑ )
Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
ταξιδιωτική ασφάλιση – ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δεν περιλαμβάνονται
 φόρος διαμονής ( υποχρεωτική καταβολή στη reception του ξενοδοχείου )
 Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα
και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό.
 Γεύματα στο νησί , δείπνα στο πλοίο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Απαραίτητο να έχετε είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση,
είτε αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών (εναλλακτικά rapid test ή self test 24 ωρών), ή
διαφορετικά να υπάρχει μία βεβαίωση νόσησης 2 ως 9 μήνες μετά από αυτή Ο έλεγχος
των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και
υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.
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