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ΝΑΞΟΣ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 
4ΗΜΕΡΗ 

 
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΗΜΕΡ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 
ΧΩΡΑ-ΧΑΛΚΙ-ΦΙΛΩΤΙ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-ΣΑΓΚΡΙ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
ΗΜΕΡΑ 1η Πέμπτη 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στον τόπο επιβίβασης, τακτοποίηση των αποσκευών μας 
στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο. Αναχώρηση του πλοίου 08:05. Μετά από περίπου πέντε ωρών ταξίδι εν πλω 
μας καλωσορίζει το μεγαλύτερο νησί  των Κυκλάδων, η όμορφη Νάξος με την Πορτάρα 
την εντυπωσιακή μαρμάρινη πύλη στο νησάκι ‘’Παλάτια’’. Άφιξη του πλοίου 13:45, 
αποβίβαση και ξεκινούμε να γνωρίσουμε το όμορφο αυτό Κυκλαδίτικο νησί το νησί 
της ‘’Αριάνδης’’. Θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στη ΧΩΡΑ στα γραφικά στενάκια,  
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το Ενετικό κάστρο, την Μητρόπολη και το εντυπωσιακό Δημαρχείο. Χρόνος για να 
γευματίσουμε (ατομικά έξοδα) σε ένα από τα πολλά ταβερνάκια της Χώρας με πολλές 
επιλογές από φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και πεντανόστιμα εδέσματα της 
τοπικής κουζίνας. Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, ξεκούραση. Το 
ηλιοβασίλεμα σας προτείνουμε να πάμε στην Πορτάρα να θαυμάσουμε το υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα με τον ήλιο να δύει στη θάλασσα πίσω από τα αρχαία χαλάσματα που 
χρωματίζει το τοπίο με τα χρώματα της φωτιάς. Χρόνος ελεύθερος στην Χώρα και την 
τοπική της αγορά όπου θα βρούμε πολλά από τα τοπικά προϊόντα όπως τη ρακή, τα 
υπέροχα τυριά της Νάξου αλλά και τοπικά γλυκά του κουταλιού, κίτρο και κερασάκι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 2η Παρασκευή 16 Ιουλίου 
           ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  
(ΧΑΛΚΙ-ΦΙΛΩΤΙ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο μας, 
αναχωρούμε για να γνωρίσουμε όσο 
μπορούμε περισσότερες ομορφιές του 
νησιού. Οι επισκέψεις μας ξεκινούν από το 

ΧΑΛΚΙ, που βρίσκεται στο οροπέδιο της Τραγαίας στην ενδοχώρα του νησιού, το χωριό 
που μοιάζει να σταμάτησε ο χρόνος Μέσα στα πλακόστρωτα σοκάκια του θα δούμε 
νεοκλασικά πετρόχτιστα κτίρια με υπέροχα μπαλκόνια, ολάνθιστες πλατείες και 
προσεγμένα μαγαζάκια, μικρά παραδοσιακά καφενεία όπου εκτός από τον καφέ 
μπορείτε να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά φημισμένα γλυκά. Συνεχίζουμε με 
προορισμό το ΦΙΛΩΤΙ, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Νάξου, στους πρόποδες του 
όρους Ζας, με το γέρο-πλάτανο  να ορθώνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η 
εκδρομή μας συνεχίζεται με επόμενο σταθμό μας η ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, το χωριό του 
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Μανώλη Γλέζου. Η Απεράθου ( όπως την αποκαλούν 
οι ντόπιοι), είναι ένας πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός με πολυάριθμα, 
αμφιθεατρικά σοκάκια, καμάρες και αρχοντικά σπίτια αλλά και αιωνόβια πλατάνια να 
χαρίζουν απλόχερα τον ίσκιο τους στις πανέμορφες πλατείες με τα παραδοσιακά 
καφενεία. Χρόνος παραμονής μας να απολαύσουμε το όμορφο αυτό χωριό. 
Αναχωρούμε για το χωριό ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ όπου θα έχουμε την ευκαιρία στην κορυφή 
του χωριού να θαυμάσουμε τον ‘’δεύτερο ξαπλωμένο Κούρο’’ ο οποίος χρονολογείται 
γύρω στον 7ο αιώνα και έχει μήκος 6,5 m. Βρίσκεται ‘’ξαπλωμένος μέσα σε ένα 
χωράφι με ελιές, στην ίδια θέση όπου τον δούλευε ο αρχαίος τεχνίτης. Ήρθε η ώρα να 
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απολαύσουμε το μπάνιο μας σε μία από τις 
ωραιότερες πεντακάθαρες και ξακουστές παραλίες ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, εδώ 
θα έχουμε χρόνο για το μπάνιο μας και το  
 
 
μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά έξοδα) σε ταβέρνα της παραλίας. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας, ξεκούραση το βράδυ απολαύστε την Χώρα φωτισμένη. 
Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η Σάββατο 17 Ιουλίου        
 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 

 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο 
ξενοδοχείο αναχωρούμε για το λιμάνι 
όπου θα πάρουμε το καραβάκι που θα 
μας οδηγήσει να απολαύσουμε μία 
υπέροχη κρουαζιέρα με μοναδικές 
εμπειρίες. Η πρώτη ολιγόωρη στάση η 
Ηρακλειά. Στην συνέχεια αναχωρούμε 
για τις Μικρές Ανατολικές Κυκλάδες , τα 
υπέροχα Κουφονήσια εδώ ο χρόνος 
παραμονής μας θα είναι αρκετός να 
απολαύσετε το μπάνιο σας, να 
περπατήσετε το νησί και να 
γευματίσουμε σε παραλιακή ταβέρνα 
του νησιού. Το απόγευμα περίπου 18:30 

επιστρέφουμε στην Νάξο στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, υπόλοιπος χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4Η Κυριακή 18 Ιουλίου 
 
ΝΑΞΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, απολαύστε τις τελευταίες ώρες στη Χώρα, περπατήστε στα 
υπέροχα σοκάκια και κάντε τα τελευταία σας ψώνια μέχρι την ώρα της επιβίβασης 
στο πλοίο για την επιστροφή μας στην Ραφήνα. Ώρα αναχώρησης του πλοίου από τη 
Νάξο 16:55 Άφιξη στην Ραφήνα 22:30, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την 
Χαλκίδα. Άφιξη αργά την νύχτα.                                                  
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ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 260 €/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΔΩΜΑΤΙΟ 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 55 € 
 
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 
 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν για όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΡΑΦΗΝΑ – ΝΑΞΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ σε οικ. θέση 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια του πούλμαν. 
 3 νύχτες σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Χώρα (HOTEL CORONIS) 
 Καθημερινά πρωινό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 
 Καθημερινά εκδρομές-μετακινήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
 Η ολοήμερη κρουαζιέρα με το καραβάκι στα Κουφονήσια 
 Ό φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 

01/01/2018 
 Έμπειρος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου. 
 ΦΠΑ 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Τα γεύματα και τα δείπνα που δεν αναφέρονται 
 Ατομικά έξοδα (ποτά, αναψυκτικά κλπ) 
 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
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