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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΗΜΕΡΑ 1Η Παραςκευή 31/07/2020 

Νωρίσ το πρωί, ςυγκζντρωςθ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και 

αναχϊρθςθ για το λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και ϊρα 07:30 απόπλουσ 

για το καλάςςιο ταξίδι μασ με προοριςμό τθν αρχοντικι Σφρο. Μετά 4 ϊρεσ περίπου 

εν πλω ταξίδι ατενίηουμε τθν πανζμορφθ Ερμοφπολθ, πρωτεφουςα τθσ Σφρου. 11:15 

άφιξθ ςτο λιμάνι του νθςιοφ αποβίβαςθ από το πλοίο, επιβίβαςθ ςε τοπικό ποφλμαν 

και μεταφορά μασ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτο Γαλθςςά, τακτοποίθςθ ςτα δωμάτιά μασ 

και τον υπόλοιπο χρόνο απολαφςτε τθν μαγευτικι παραλία, βραβευμζνθ με Γαλάηια 

ςθμαία. Το απόγευμα κα επιςκεφκοφμε τθν αρχοντικι Ερμοφπολθ για τθν πρϊτθ 

γνωριμία μασ με τθν πρωτεφουςα του νθςιοφ, χρόνοσ ελεφκεροσ το βράδυ 

επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ. 
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ΗΜΕΡΑ 2Η άββατο 01/08/2020 

Μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο, αναχωροφμε για τθν περιιγθςθ και ξενάγθςθ 

ξεκινϊντασ από τθν Ντελαγκράτςια (Ποςειδωνία) με τισ παλιζσ εξοχικζσ κατοικίεσ 

των εφοπλιςτϊν που κυμίηουν τθν αίγλθ μια άλλθσ εποχισ. Επόμενοσ ςτακμόσ μασ ι 

Ερμοφπολθ με τα επιβλθτικά νεοκλαςικά και τθν μεγαλοπρεπι πλατεία εκτόσ των 

άλλων  κα επιςκεφκοφμε το Βιομθχανικό μουςείο, μιασ και το νθςί φθμίηεται για τθν 

βιομθχανία που άνκιςε εκεί ςτισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Θα επιςκεφκοφμε 

το εργοςτάςιο παραγωγισ λουκουμιϊν όπου κα γνωρίςουμε για τθν παραγωγι του 

φθμιςμζνου Συριανοφ λουκουμιοφ και κα ζχουμε τθν δυνατότθτα να ψωνίςουμε για 

τα απαραίτθτα δωράκια μασ. Υπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ, απολαφςτε το 

μεςθμεριανό ςασ γεφμα ςε τοπικά υπζροχα ταβερνάκια τθσ Ερμοφπολθσ (ατομικά 

ζξοδα). Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, υπόλοιποσ χρόνοσ ελεφκεροσ για να 

απολαφςετε το απογευματινό ςασ μπάνιο. Διανυκτζρευςθ. 

ΗΜΕΡΑ 3Η Κυριακή 02/08/2020 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο, αναχωροφμε για να 

επιςκεφκοφμε τθν παλιά πόλθ του νθςιοφ, τθν Άνω Σφρο κτιςμζνθ ςτον λόφο, με τθν 

βοικεια του ξεναγοφ μασ κα επιςκεφκοφμε τα κυριότερα αξιοκζατα τθσ Άνω πόλθσ, 

χρόνοσ παραμονισ μασ ςτθν Άνω Σφρο να τθν περπατιςετε και να τθν ανακαλφψετε 

και να απολαφςετε τθν υπζροχθ κζα απολαμβάνοντασ το μεςθμεριανό ςασ (ατομικά 

ζξοδα) ςε ζνα από τα υπζροχα ταβερνάκια τθσ παλιάσ πόλθσ. Επιςτροφι ςτο 

ξενοδοχείο, Χρόνοσ ελεφκεροσ. Το βραδάκι κα μεταφερκοφμε ςτθν Ερμοφπολθ να 

τθν απολαφςουμε φωτιςμζνθ και ςασ προτείνουμε τθν ςυμμετοχι ςασ ςε μαγαηί με 

ηωντανι μουςικι για φαγθτό και διαςκζδαςθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

Διανυκτζρευςθ. 

Ημέρα 4Η Σρίτη 03/08/2020 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, ςιμερα απολαφςτε το τελευταίο ςασ μπάνιο ςτθν 

πανζμορφθ Σφρο γιατί θ εκδρομι μασ ςιμερα οδεφει προσ το τζλοσ τθσ. Το μεςθμζρι 

μεταφορά μασ ςτθν Ερμοφπολθ και μικρόσ χρόνοσ παραμονισ μασ μζχρι τθν 

επιβίβαςι μασ ςτο πλοίο για τθν αναχϊρθςι μασ προσ το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξθ 

ςτο Πειραιά περίπου 19:45 (βάςει προγράμματοσ του πλοίου), άμεςθ επιβίβαςθ ςτο 

ποφλμαν για τθν μεταφορά μασ ςτθν Χαλκίδα. Άφιξθ ςτθν πόλθ ασ αργά το βράδυ. 
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ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ : 220 € 
ΔΙΑΥΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ : 40 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ :  

 Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν Χαλκίδα – Πειραιάσ – 

Χαλκίδα (ςφμφωνα με το πρωτόκολλο υγιεινήσ αςφάλειασ 50%) 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Πειραιάσ – Σφροσ – Πειραιάσ 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια του ποφλμαν Πειραιάσ – Σφροσ - Πειραιάσ 

 Διαμονι 3 νφχτεσ ςε ξενοδοχείο 3* ςτο Γαλθςςά (Hotel Maistrali) 

 Κακθμερινά πρωινό ςτο ξενοδοχείο ςφμφωνα με το πρωτόκολλο υγιεινήσ 

αςφάλειασ  

 Όλεσ οι μετακινιςεισ με  ποφλμαν βάςει του προγράμματοσ. 

 Τοπικόσ ξεναγόσ για τθν ξενάγθςι μασ ςτο νθςί. 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ – ςυνοδόσ του γραφείου. 

 Φόροσ διανυκτζρευςθσ που εφαρμόηεται ςτα ξενοδοχεία τθσ Χϊρασ από 

01/01/2018 

 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 

 Οι είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

 Τα γεφματα και τα δείπνα  

 Ατομικά ζξοδα (ποτά, αναψυκτικά, τθλ. κλπ) 

 Ότι ρθτά αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 

ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
31/07/2020 ΠΕΙΡΑΙΑ – ΥΡΟ 07:30 – 11:15 BLUE STAR PAROS 

03/08/2020 ΥΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ 16:00 – 19:45 BLUE STAR PAROS 
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