
ΣΙΚΙΝΟΣ Προαιρετική  ΊΟ ή ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ 

« Ο κρυφός Παράδεισος καταμεσής του Αιγαίου» 

   

  4 ΗΜΕΡΗ  17 - 20/07/22 

ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Το ανέγγιχτο νησί που λεηλάτησε ο Μπαρμπαρόσα και ύμνησε ο Ελύτης. Τοπίο 

αυθεντικό, Κυκλαδίτικο, καταπληκτικές παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, απέριττη 

ομορφιά με μια χώρα που είναι αναμφισβήτητα από τα πιο αυθεντικά παραδοσιακά 

οικιστικά συγκροτήματα του Αιγαίου, πραγματικό μπαλκόνι στο ανοικτό πέλαγος 

κτισμένη στο χείλος του γκρεμού. Μοναδικές τοπικές γεύσεις και οι υπέροχοι 

φιλόξενοι κάτοικοι είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψουν.  

Πάμε να γνωρίσουμε την Σίκινο??? 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η: Συγκέντρωση και αναχώρηση από Πάτρα ώρα 02.30 νυχτερινή για Πειραιά. Άφιξη, 

επιβίβαση στο πλοίο και ώρα 07.00 σαλπάρουμε για  Νότιες Κυκλάδες. Θα απολαύσουμε από το 

πλοίο τα νησάκια Σέριφο – Σίφνο και το μεσημέρι 14.30 θα αποβιβαστούμε στην κουκλίστικη 

Σίκινο και το λιμανάκι Αλοπρόνοια. Αποβίβαση, τακτοποίηση στο παραδοσιακό ξεν/χείο μας το 

οποίο απέχει μόλις 50 μέτρα από την όμορφη παραλία της Αλοπρόνοιας και ελεύθερος χρόνος για 

φαγητό, μπάνιο, ξεκούραση. Το απόγευμα 19:30μ.μ. αναχώρηση για να επισκεφθούμε το 

οινοποιείο Μάναλη σε ένα τοπίο σμιλευμένο με πέτρα και θάλασσα. Η οικογένεια έχει αναβιώσει 

αμπελώνα με άνυδρες κυκλαδίτικες ποικιλίες , λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι 



100% φιλικό προς το περιβάλλον , παράγοντας εξαιρετική ποιότητα κρασιών. Θα ξεναγηθούμε στα 

κελάρια και τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να 

επιλέξουμε πιο κρασί μας ταιριάζει απολαμβάνοντας το φαγητό μας με υπέροχες τοπικές γεύσεις 

και το ηλιοβασίλεμα με φόντο το Αιγαίο. Θα Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση. 

 

Ημέρα 2η:  Απολαύστε το πρωινό σας χωρίς άγχος. Ώρα 10:30 αναχώρηση για να γνωρίσουμε ότι 

μας επιτρέπει το οδικό δίκτυο του νησιού. Πρώτος σταθμός μας η επίσκεψη στην Επισκοπή το 

Ρωμαϊκό Μαυσωλείο που αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως χριστιανικός ναός και είναι το πιο ιδιαίτερο 

και ενδιαφέρον μνημείο της Σικίνου. Βρίσκεται μέσα στην άγρια φύση της ενδοχώρας και στέκεται 

σιωπηλή και αινιγματική περιτριγυρισμένη από ερείπια αρχαίων οικοδομημάτων, τμήματα τειχών, 

βυζαντινά παρεκκλήσια, κελιά και κομμάτια μαρμάρινων γλυπτών. Θεωρείτε ότι εδώ ηταν ο ναός 

του Πυθίου Απόλλωνα αλλά ότι βλέπουμε σήμερα ανήκει μάλλον στην Ρωμαϊκή εποχή που τον 17ο 

αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με τρούλο. Το μνημείο στέκει όρθιο μέχρι τις μέρες μας με 

εμφανή τα σημάδια των εποχών που του έδωσαν την αλλόκοτη μορφή του. Επίσκεψη, 

φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε με επίσκεψη  στην Μονή της Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγή) η 

οποία υπήρξε το οχυρό των κατοίκων του νησιού από τις επιδρομές των πειρατών που ερήμωσαν 

αρκετές φορές το νησί. Επίσκεψη, προσκύνημα και σειρά έχει η κουκλίστικη Χώρα που αποτελείτε 

από δύο συνοικίες το Κάστρο και το Χωριό. Μια Χώρα σαν καρτ ποστάλ. Το χωριό με όμορφα 

σπίτια και λαβυρινθώδη δρομάκια όπου μπορούμε να δούμε το Λαογραφικό μουσείο και το Κάστρο 

ο οχυρωμένος οικισμός του 15ου αιώνα. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του από το αυθεντικό 

παραπόρτι με χαμηλά ασβεστωμένα σπιτάκια χτισμένα το ένα πλάι στο άλλο δίνουν την εντύπωση 

πως βρίσκεσαι σε σκηνικό ταινίας κάποιας εποχής, τραχύ και αυθεντικό. Σημείο αναφοράς η 

πλατεία. Εδώ θα δούμε την Εκκλησία της Παντάνασσας Μητρόπολη του νησιού. Ξεχωρίζει το 

επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο και η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων. Ακόμη θα δούμε το 

εκκλησάκι του Ελύτη κ.α. Χρόνος για φαγητό και επιστροφή στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση. 

Απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο, βόλτες. Διαν/ση.  

Ημέρα 3η : ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΟ ή ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Πρωινό και ελεύθερη 

ημέρα για να απολαύσετε τις πεντακάθαρες παραλίες του νησιού είτε με βαρκάκι τις πιο μακρινές , 

είτε με τα πόδια. Μία ακόμη πρόταση είναι να πάρετε το πλοίο το πρωί στις 09:15 από Σίκινο για 

Ίο (διαδρομή 30 λεπτά) και να έχετε 4,5 ώρες στη διάθεση σας για μία σύντομη γνωριμία με τη 

Χώρα και τη διάσημη παραλία του Μυλοπότα, έως 14:30 που περνά το πλοίο για την επιστροφή 

σας στη Σίκινο. Εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε και το πλοίο για Φολέγανδρο που φεύγει από 

Σίκινο στις 10:00π.μ. και φτάνει στη Φολέγανδρο περίπου στις 11:00π. όπου μπορείτε με τοπικό 

λεωφορείο να ανέβετε στη Χώρα, να την εξερευνήσετε και κατόπιν να επιστρέψετε στο λιμάνι για 

μπάνιο και φαγητό και στις 18:00 να πάρετε το πλοίο για επιστροφή στη Σίκινο. Το βραδάκι θα 

πάμε στη Χώρα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε φωτισμένη, να απολαύσουμε τις 

υπέροχες ντόπιες γεύσεις ή το ποτό μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το βράδυ. Διαν/ση. 

Ημέρα 4η : Πρωινό ελεύθερο. Απολαύστε το πρωινό σας, ετοιμάστε τις βαλίτσες σας και αφήστε 

χωριστά το μαγιό σας. Ώρα 12:00 αφήνουμε τα δωμάτια και τις αποσκευές μας σε χώρο του 

ξενοδοχείου και με το λεωφορείο θα πάμε στην υπέροχη παραλία του Αγίου Γεωργίου για μπάνιο 

και φαγητό. Αργά τα απόγευμα επιστροφή στην Αλοπρόνοια, χρόνος για τελευταίες βόλτες και το 

βράδυ 21:30 αναχώρηση με το πλοίο για επιστροφή στον Πειραιά.  

Ημέρα 5η : Άφιξη την 21/7 το πρωί 06:50 περίπου στον Πειραιά. Αποβίβαση, επιβίβαση στο 

πούλμαν για επιστροφή στη πόλη μας (με ενδιάμεση στάση για καφεδάκι) πλημυρισμένοι από τις 

υπέροχες εμπειρίες και εικόνες του κρυφού παράδεισου της Σικίνου.  



Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της σειράς των επισκέψεων χωρίς βέβαια 

παραλήψεις. 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο στο Porto Sikinos 

Hotel 3* : 295,οο€  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  σε δίκλινο δωμάτιο στο 

παραδοσιακό Γαλήνη Hotel : 280,οο€  

Μονόκλινο δεν διατίθεται : Μόνο κατόπιν ζήτησης και εάν τελικά μπορέσει να 

διατεθεί από το ξεν/χείο Γαλήνη θα υπάρχει η επιβάρυνση : 60,οο€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Στη Σίκινο δεν υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες. Υπάρχουν μόνο μικρές οικογενειακές μονάδες πολύ 
καθαρές  χωρίς να υστερούν από βασικές υπηρεσίες. Εμείς 
έχουμε επιλέξει τα καταλύματα μας με βάση την καθαριότητα, 

την άνεση και την προσβασιμότητα.  

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 

 Την μεταφορά με το πούλμαν από Πάτρα – Πειραιά – Πάτρα  

 Εισιτήρια πλοίου  επιβατών σε οικονομική θέση Πειραιά – Σίκινο & Σίκινο – 

Πειραιά σε αριθμημένο αεροπορικό κάθισμα με Zante Ferries  

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας  

 Τρία (3) πρωινά  

 Τις μεταφορές και περιηγήσεις στο νησί με τοπικό πούλμαν (όπως το πρόγραμμα) 

 Τοπικός ξεναγός μία μέρα στο νησί 

 Συνοδό του γραφείου  

 Φ.Π.Α 24% 

 Ενημερωτικά έντυπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Είσοδοι μουσείων , χώρων, φόρος διαμονής που πληρώνεται απευθείας στο 

κατάλυμα ανά δωμάτιο ανά διαν/ση, οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο όπως το εισιτήριο για Ίο 

(περίπου 10€ με επιστροφή) ή την βαρκούλα για τις παραλίες και γενικώς ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβανόμενα.  

 

 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ!  
 

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

υποχρεωτικά εντός του λεωφορείου και του πλοίου σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω :  
 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 120,οο€ 

τουλάχιστον κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK 

έως 22/6/22. 
 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 08/07/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε με 

πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα 

πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . 

Σημαντική Παρατήρηση!  Η εκδρομή είναι κοστολογημένη σύμφωνα με τις τιμές που 
ισχύουν 10/5/22. Λόγω των συνθηκών υπάρχουν συνεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα και 
ανατιμήσεις τιμών γενικά. Οι ναυτιλιακές έχουν προβεί ήδη σε μια πρώτη αύξηση αλλά μας 
ενημέρωσαν ότι από 1/7/22 υπάρχει περίπτωση να γίνει  επίσημη αύξηση του Φ.Π.Α στα 
ναυτιλιακά εισιτήρια. Σε αυτή την περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι  η επιπλέον αύξηση 
θα επιβαρύνει τους πελάτες.  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη 

αναγραφόμενη ημερομηνία διότι  μας δίδεται από τα ξεν/χεία & τις ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα option 

ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων  & 

εισιτηρίων με χρήματα. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία & πλοία για να 

μπορεί να τροποποιεί τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και 

να συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. 

Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε 

κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση δωματίων & ναυτιλιακών εισιτηρίων. Ο αριθμός θέσεων στο 

πούλμαν καθορίζεται με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας.  Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα 

δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν διαθέτουν κανονικά 

τρίκλινα δωμάτια.  

 

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

γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη και υγείας) ιδιαίτερα σε περιόδους 

καλοκαιρινής σαιζόν γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 

 Για ακύρωση από 27/06 έως 07/07/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

100,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 08/07/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να 

καταβληθεί στο γραφείο εξ' ολοκλήρου το ποσό συμμετοχής εκτός αν ο ίδιος ο 

πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο. 

 
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 και από το γραφείο μας. 

http://www.georgadastravel.gr/

