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Η Ειιάδα θεκίδεηαη γηα ηα λεζηά ηεο, πνπ απιωκέλα ζην απέξαλην γαιάδην ηεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε δηαθνπέο θνληά ζηε ζάιαζζα, ηνλ θαινθαηξηλό ήιην θαη ην 

εθηπθιωηηθό ιεπθό. Έλα λεζί πνπ μερωξίδεη γηα ηελ ηδηαίηεξε νκνξθηά θαη ηζηνξία ηνπ είλαη 

ε Σαληνξίλε. Σην λόηην θνκκάηη ηωλ Κπθιάδωλ, είλαη έλα λεζί πνπ θάζε επηζθέπηεο ηεο 

Ειιάδαο πξέπεη λα επηζθεθζεί. 

Η κεγάιε έθξεμε άιιαμε ηειείωο ηελ εηθόλα όρη κόλν ηνπ λεζηνύ αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο 

πεξηνρήο. Θεωξείηαη όηη ζηε ζέζε ηεο Σαληνξίλεο ππήξρε ε κπζηθή Αηιαληίδα  θαη όηη ε 

ζεκεξηλή Σαληνξίλε είλαη θάπνην από ηα βνπλά ηεο. Τν κεγάιν θύκα πνπ αθνινύζεζε ηελ 

έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ πξνθάιεζε ηνλ αθαληζκό ηνπ Μηλωηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Είηε αλαδεηάηε δηαθνπέο εξεκίαο είηε πεξηπέηεηα θαη δξάζε, ε Σαληνξίλε έρεη θάηη γηα ηνλ 

θαζέλα. Σην βαζύ ηεο ειηνβαζίιεκα, ζην ππέξνρν θξαζί ηεο ή ζηα γεπζηηθά ηαβεξλάθηα ηεο, 

ζα πξνζηεζνύλ νη εκπεηξίεο ηεο θάζε ζαο κέξαο πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην ππέξνρν ζθεληθό 

 ηωλ δηαθνπώλ ζαο. 
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ΗΜΕΡΑ 1Η   28/08  ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Ρολφ το πρωί ςυγκζντρωςθ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ για Ρειραιά. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, 07:25 

απόπλουσ για Σαντορίνθ. Απολαφςτε το καλάςςιο ταξίδι. 15:00 άφιξθ, φκάνουμε ςτο νθςί του 

θλιοβαςιλζματοσ. Αποβίβαςθ και μεταφορά μασ ςτο ξενοδοχείο. Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια μασ. 

Ξεκουραςτείτε ι απολαφςτε το μπάνιο ςασ ςτθν πιςίνα του ξενοδοχείου. Τα βράδυ κα 

μεταβοφμε  ςτα Φηρά να απολαφςουμε τθν ζντονθ νυχτερινι ηωι ς’ αυτό το ιδιόμορφο νθςί. 

Ρερπατιςτε μζςα ςτα υπζροχα ςοκάκια και απολαφςτε τον καφζ ςασ ι το ποτό ςασ ςτθν 

υπζροχθ καλντέρα με κζα το απζραντο γαλάηιο και το νθςί που μοιάηει, καρρείσ ςαν ζνασ 

υπζροχοσ κρεμαςτόσ πολυζλαιοσ που αφινει άφωνο κάκε επιςκζπτθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

Διανυκτζρευςθ. 

 

ΗΜΕΡΑ 2Η 29/08  ΑΒΒΑΣΟ 

Μετά το πρωινό μασ, ξεκινοφμε για τθν 

ολοιμερθ εκδρομι μασ με τοπικό ποφλμαν. 

Θα επιςκεφτοφμε τον πανζμορφο Πύργο που 

αποτελεί ςτολίδι και δεςπόηει πάνω ςε ζνα 

λόφο που εποπτεφει τθν Σαντορίνθ από τθν 

μία άκρθ ςτθν άλλθ, από το Ακρωτιρι ζωσ τθν 

Οία. Χρόνοσ παραμονισ για γνωριμία και να 

απακανατίςουμε τα όμορφα τοπία. 

Συνεχίηουμε για τον προφήτη Ηλία που 

βρίςκεται ςτθν κορυφι του ομϊνυμου όρουσ 

τθσ Σαντορίνθσ ςε υψόμετρο 567 m και 3 km από τον Ρφργο. Η επόμενθ επίςκεψθ μασ, το 

Ακρωτήρι, ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ όπου οι πρϊτοι κάτοικοι εγκαταςτάκθκαν εδϊ τθν Νεολικικι 

εποχι.  Ζδϊ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφμε τον αρχαιολογικό χϊρο – μουςείο 

(προαιρετικά) και να μασ ταξιδζψει ςε άλλεσ εποχζσ. 

Η επόμενθ επίςκεψθ μασ για ςιμερα θ πανζμορφθ παραλία Ρερίςςα όπου μπορείτε να 

απολαφςετε το μπάνιο ςασ ςτα πεντακάκαρα νερά και να κάνετε θλιοκεραπεία ςτθν κατάμαυρθ 

άμμο. Εδϊ κα γευματίςουμε (προαιρετικά) για μεςθμζρι ςε ταβζρνα τθσ περιοχισ. Μετά το 

γεφμα μασ αναχωροφμε όπου κα επιςκεφτοφμε οινοποιείο για να δοφμε  να γνωρίςουμε τθν 

ιςτορία του κραςιοφ  και να ακολουκιςουμε ςτθν  οινογνωςία, γνωρίηοντασ όλα τα υπζροχα 

κραςιά τθσ Σαντορίνθσ και μεταξφ των άλλων το μοναδικό vinsanto. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, 

ξεκοφραςθ και 18:00 αναχωροφμε για Οία, για τι άλλο….;;; Να απολαφςουμε το ηλιοβαςίλεμα 

που τόςα ζχουν γραφτεί. Χρόνοσ παραμονισ μασ ςτθν φανταςτικι Οία να τθν περπατιςουμε και 

να γνωρίςουμε. 

Στθν ςυνζχεια ςασ προτείνουμε τθν ςυμμετοχι ςασ ςε μαγαηί με ηωντανι μουςικι για πλοφςιο 

φαγθτό, χορό και διαςκζδαςθ μζχρι τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

Διανυκτζρευςθ. 
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ΗΜΕΡΑ 3Η  30/08 ΚΤΡΙΑΚΗ 

Μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο ςασ προτείνουμε για ςιμερα τθν ςυμμετοχι ςασ 

(προαιρετικά) ςε κρουαηιζρα με prive καραβάκι για να επιςκεφκοφμε το ηφαίςτειο όπου οι πιο 

τολμθροί μποροφν να περπατιςουν και να φκάςουν μζχρι τον κρατιρα του θφαιςτείου ι να 

απολαφςετε ζνα μπάνιο ςε κερμά ιαματικά νερά, ςτθν ςυνζχεια κα φκάςουμε ςτθν Θηραςιά ςε 

ζνα νθςάκι απζναντι από τθν Σαντορίνθ που παρά τθν μεγάλθ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Θιρασ  

αυτό ςυνεχίηει να κρατά τθν γραφικότθτα του ςε  παραδοςιακό ψαράδικο νθςί. Στθν ςυνζχεια κα 

ζχουμε τθν ευκαιρία να καυμάςουμε τθν υπζροχθ Οία από καλάςςθσ και να τθν 

αποκανατίςουμε ςτισ φωτογραφικζσ μασ μθχανζσ. Επιςτροφι ςτθν Σαντορίνθ και μεταφορά μασ 

ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ και το απόγευμα να απολαφςουμε το μπάνιο μασ ςτθν πιςίνα του 

ξενοδοχείου. Υπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ 

              ΗΜΕΡΑ 4Η 31/08 ΔΕΤΣΕΡΑ 

Μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο κα μεταβοφμε ςτα Φηρά αξιοποιιςτε τον χρόνο  ςασ όπωσ 

νομίηετε μζχρι ϊρασ 15:30 όπου αναχωρεί το πλοίο για Ρειραιά. Άφιξθ αργά το βράδυ. Άμεςθ 

επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και επιςτροφι για Χαλκίδα. 

 

 

                           ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελι ποφλμαν από Χαλκίδα – Λιμάνι Ρειραιά – Χαλκίδα 
 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ρειραιάσ – Σαντορίνθ – Ρειραιάσ ςε οικονομικι κζςθ 
 Διαμονι ςε επιλεγμζνο παραδοςιακό νθςιϊτικο ξενοδοχείο ςτθν Σαντορίνθ 

(HOTEL BABIS) 
 Κακθμερινά πρωινό ςτο ξενοδοχείο 
 Μεταφορζσ από το  λιμάνι τθσ Σαντορίνθσ ςτο ξενοδοχείο και αντίςτροφα 
 Εκδρομζσ – περιθγιςεισ με τοπικό ποφλμαν βάςει του προγράμματοσ 
 Ταξιδιωτικι αςφάλιςθ Tour Operator 
 Αρχθγόσ – ςυνοδόσ του γραφείου 

 

                            ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Τα γεφματα και τα δείπνα 
 Ροτά, καφζδεσ, αναψυκτικά εντόσ του καραβιοφ 
 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
 Πτι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :  40 € 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΩΡΑ 
ΑΝΑΧ/Η 

ΩΡΑ 
ΑΦΙΞΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

28/08 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ 07:25 14:50 Blue star 

31/08 ΑΝΣΟΡΙΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 15:30 23:15 Blue star 
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