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ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΩΝ & 

ΤΩΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ (Προαιρετικά) 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 3* ΣΤΗ ΧΩΡΑ  

 

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 19 – 21/8/22 
 

Η Τήνος δεν είναι μόνο το νησί της Μεγαλόχαρης έχει πολλά κρυμμένα 
μυστικά. Η άγνωστη  γοητεία της βρίσκεται στα σαράντα ολόλευκα 
χωριά της, στολίδια καλαισθησίας και αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Σπίτια 
με μαρμάρινα υπέρθυρα, εκατοντάδες εκκλησιές και ξωκλήσια, που 
ξεφυτρώνουν άλλοτε σε ανεμοδαρμένες κορφές κι άλλοτε πλάι στο 
κύμα, περίτεχνοι περιστερώνες, διάσπαρτοι σ' όλο το νησί και φιλόξενοι 
άνθρωποι, που σε κάνουν να νιώθεις φίλος απ' τα παλιά και όχι 
ταξιδευτής. Στη «νύφη των Κυκλάδων», όπως την αποκαλούν οι 
περιηγητές και οι λόγιοι, η επίσκεψη σε κάθε εποχή είναι μια αλλιώτικη 
εμπειρία. Ζήστε το!!! 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
Ημέρα 1η ΠΑΤΡΑ – ΡΑΦΗΝΑ – ΠΛΟΙΟ - ΤΗΝΟΣ :  Συγκέντρωση και αναχώρηση 03.00 πρωινή για 

Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 08:00π.μ. για το νησί της Τήνου με τους περιστερώνες και 
τα ωραιότερα χωριά των Κυκλάδων. Μετά από ταξίδι 3,5 ωρών περίπου και μία σύντομη στάση στο 
Γαύριο στο λιμάνι της Άνδρου , άφιξη στην Τήνο.  Αποβίβαση , πρώτη επίσκεψη στον ναό της 

Παναγίας, φαγητό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση . Το απόγευμα μπανάκι στον 
Άγιο Ιωάννη Πόρτο και καφέ. Επιστροφή στη πόλη , βράδυ ελεύθερο . Διαν/ση.  
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Ημέρα 2η ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ : ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ – ΣΤΕΝΗ – ΒΟΛΑΞ – ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ – ΚΩΜΗ – 
ΚΑΛΛΟΝΗ – ΚΑΡΔΙΑΝΗ – ΤΣΤΕΡΝΙΑ – ΠΥΡΓΟ – ΠΑΝΟΡΜΟ Πρωινό και ώρα 09:30 ξεκινούμε να 
ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε το νησί της Μεγαλόχαρης αλλά και τα χωριά του, που όπως λένε 

είναι τα ωραιότερα των Κυκλάδων. Ανεβαίνοντας προς το Κεχροβούνι θα δούμε τα χωριά 
Μπερδεμιάρος – Αρνάδος – Τριαντάρος – Δύο χωριά. Πρώτη στάση 30 λεπτά για επίσκεψη στην Μονή 

Κεχροβουνίου ή Αγίας Πελαγίας όπως είναι γνωστή που είναι μικρογραφία ενός παραδοσιακού 
κυκλαδίτικου οικισμού με καμάρες και στεγάδια και στην οποία θα δούμε το κελί της Αγίας Πελαγίας και 
την κάρα της. Η Αγία Πελαγία οραματίστηκε την εύρεση της θαυματουργής εικόνας του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου.  Θα συνεχίσουμε με βόλτα και φωτογραφίες στο κεφαλοχώρι Στενή. Ακολουθώντας στη 
συνέχεια Βορειοδυτική κατεύθυνση θα βρεθούμε στο Βωλάξ που οφείλει το όνομα του στους λείους 
γρανιτένιους ογκόλιθους. Τα σπίτια με τα εξαιρετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία ακολουθώντας το φυσικό 

ανάγλυφο « ακουμπούν » στους επιβλητικούς βράχους. Εδώ θα έχουμε επίσης χρόνο για βόλτα , 
φωτογραφίες και καφεδάκι. Κατόπιν θα περάσουμε από τα λεγόμενα Καθολικά χωριά (Σκαλάδο – 
Κρόκο) από το Μεσόγειο χωριό Κώμη με εύφορη πεδινή έκταση στην οποία καλλιεργούνται κηπευτικά 

και οι περίφημες αγκινάρες της Τήνου, γνήσιο κομμάτι της Τηνιακής γης , την Καλλονή όμορφο 
κεφαλοχώρι με περίτεχνες βρύσες και πέτρινες καμάρες. Ακόμη θα δούμε την Καρδιανή, τα Ιστέρνια 
και θα φτάσουμε στο μεγαλύτερο και ωραιότερο χωριό της Τήνου τον Πύργο. Είναι πατρίδα του 

Γιαννούλη Χαλεπά με μαρμαρόστρωτους δρόμους, υπέρυθρα, κρήνες, επιτύμβια μνημεία που 
στολίζουν κάθε γωνιά. Εκτός από τον Γιαννούλη Χαλεπά όμως και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο 
Δημήτριος Φιλιππότης και ο Νικηφόρος Λύτρας είναι από το χωριό με τη σμίλη και τον χρωστήρα των 

οποίων προήλθαν έργα υψηλής αισθητικής. Εδώ λειτουργεί και η Σχολή Καλών Τεχνών για όσους 
επιθυμούν να συνεχίσουν την καλλιτεχνική παράδοση του νησιού. Εδώ θα παραμείνουμε 2 ώρες και 
μπορούμε να δούμε στο σπίτι του Γιαννούλη Χαλεπά, την Πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, την 

εντυπωσιακή βρύση και τα γραφικά καφενεδάκια και επίσης μία βόλτα μέχρι το νεκροταφείο 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περίτεχνα επιτύμβια μνημεία για τα οποία έκανε ειδικό 

αφιέρωμα – ντοκιμαντέρ το BBC. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στον Πάνορμο και επιστρέφοντας θα 
περάσουμε κοντά από την κοιλάδα με τους περιστερώνες, το χωριό Κάμπος και θα κάνουμε στάση στο 
βραβευμένο εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών Τήνου του Χάλαρη πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 

μας. Διαν/ση. 
 
Ημέρα 3η :  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΣ – ΚΙΟΝΙΑ & ΧΩΡΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και όσοι 

θέλουν μπορούν να πάνε (έξοδα εξ ιδίων) στην κοσμοπολίτικη Μύκονο (αναχώρηση πλοίου 09:20 με 
άφιξη στη Μύκονο 09:40). Θα έχουν στη διάθεση τους περίπου 5,5 ώρες για βόλτες και φαγητό. Ώρα 
16:30 θα επιβιβαστούν στο πλοίο στο οποίο θα επιβιβαστούν και οι υπόλοιποι από την Τήνο και όλοι 

μαζί θα φτάσουμε στην Ραφήνα. Για όσους δεν πάνε Μύκονο και θα παραμείνουμε στην Τήνο, 
εκκλησιασμός στον Ναό της Μεγαλόχαρης και επιστροφή στο ξεν/χείο για πρωινό.  Στην συνέχεια όσοι 
επιθυμούν μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους και να  επισκεφθούν το Ελληνιστικό Ιερό του 

Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στα Κιόνια, φημισμένος τόπος ασύλου στην αρχαιότητα. Ο υπόλοιπος 
χρόνος ελεύθερος  στη Χώρα για φαγητό και επίσκεψη στο μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών και την 
ενδιαφέρουσα Πινακοθήκη που περιλαμβάνουν έργα γλυπτικής και ζωγραφικής Τηνίων καλλιτεχνών. 

Ακόμη μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας για αγορές αναμνηστικών και φωτογραφίες. . Το απόγευμα 
επιβίβαση στο πλοίο  17:30 για Ραφήνα και κατόπιν επιστροφή με το πούλμαν στην πόλη μας. 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς βέβαια παραλήψεις. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υποχρεωτικά. 

 
 
 



Τιμή κατ ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 198,οο€ 
 

Μονόκλινο επιπλέον επιβάρυνση : 45,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 
 
Η ΤΙΜΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 Τις μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν το οποίο περνάει μαζί στο 
νησί και σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Τα ναυτιλιακά εισιτήρια πούλμαν και επιβατών Ραφήνα – Τήνος – 
Ραφήνα σε οικονομική θέση 

 Τις 2 διαν/σεις σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Χώρα της Τήνου 3* 
 Δυο (2) πρωινά  
 Συνοδός γραφείου – Ξενάγηση 
 Ενημερωτικά έντυπα 
 Φ.Π.Α 24% 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και χώρων, το εισιτήριο για το προαιρετικό 
πέρασμα στην Μύκονο , φόρο διαμονής 1,5€ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση πληρωτέο 
απευθείας στο κατάλυμα και γενικώς ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.  
 
 
 
Σημαντική Παρατήρηση!  Η εκδρομή είναι κοστολογημένη σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν 
02/06/22. Λόγω των εξελίξεων με το Ουκρανικό υπάρχουν συνεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα και 
ανατιμήσεις τιμών γενικά. Οι ναυτιλιακές έχουν προβεί ήδη σε μια πρώτη αύξηση αλλά μας 

ενημέρωσαν ότι ανάλογα τις εξελίξεις υπάρχει περίπτωση να προβούν και σε επόμενες επίσημες 
αυξήσεις στους ναυτιλιακούς ναύλους. Σε αυτή την περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση 
επιπλέον αύξησης αυτή θα επιβαρύνει τους πελάτες. Τονίζουμε βέβαια ότι αυτό θα γίνει μόνο σε 

περίπτωση επίσημης αύξησης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 
διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  
 
Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 80,οο€ κατ’ 
άτομο.  Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 07/08/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά 

είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα 
τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την αναχώρηση 
οποιασδήποτε εκδρομής.  
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Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 
ημερομηνία διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία  αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε 
οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με χρήματα. Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν 

καθορίζεται με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας. Λόγω Covid δεν πραγματοποιούνται αλλαγές 
στις θέσεις στο πούλμαν 
Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης (το συγκεκριμένο 

ξενοδοχείο διαθέτει κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να 
διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να 
κατανοεί την αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. Σας συνιστούμε να ζητάτε γραπτώς 

και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η σύγκριση καθώς και η επιλογή για ένα 
ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 

 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία & οι ναυτιλιακές προπληρώνονται από το 

γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε 
παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 
 

 Για ακύρωση από 20/7/22 έως 07/08/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 80,οο€ κατ’ 
άτομο 

 Για ακύρωση από 08/08/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν 

ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό 
συμμετοχής της εκδρομής εκτός και αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο 
άτομο πριν την έκδοση των ναυτιλιακών εισιτηρίων 

 

 
Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 
συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. 

Θα τους βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης 
μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 
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