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 ΛΗΜΝΟΣ  
         ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  

      ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

6ΗΜΕΡΗ : 24 ΕΩΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Χωριά αριστουργήματα φτιαγμένα από πέτρα, κάστρα, αξιοθέατα, αρχαϊκά μυστήρια, 

αλλά και μοναδικά προϊόντα της ηφαιστειακής γης. Σήμερα η ίδια γη της Λήμνου 

παραμένει μια από τις πιο φιλόξενες και συνάμα ανεξερεύνητες του Αιγαίου. Ένα νησί με 

πολυσχιδή ακτογραμμή, χρυσαφένιες παραλίες, εντυπωσιακό ηφαιστειογενές τοπίο. Με 

σπάνιους αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και φιλόξενους 

κατοίκους η Λήμνος προσφέρεται, όσο λίγα νησιά, για όσους αναζητούν να 

ανακαλύψουν το διαφορετικό!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η  Ημέρα :  Συγκέντρωση και αναχώρηση  το απόγευμα της 23/8 18:30 το απόγευμα από 

Πλατεία Ομόνοιας αρχική στάση για το λιμάνι του Λαυρίου με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, 

επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 1:15 με προορισμό το Ακριτικό νησί της Λήμνου Άφιξη το 

πρωί της 24/8 10:15 στο λιμάνι της Μύρινας. Αποβίβαση και  αφήνουμε τις αποσκευές μας 

στο ξεν/χείο. Μιας και δεν μπορούμε να πάρουμε τόσο νωρίς τα δωμάτιά μας, θα πάρουμε 

τα μαγιό μας και θα πάμε να δροσιστούμε στην όμορφη παραλία Ρηχά Νερά και να φάμε. 

Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας και το βραδάκι πρώτη γνωριμία με την Μύρινα 

και χρόνος για φαγητό στο Παλιό Λιμάνι ή στον Ρωμαίικο Γιαλό. Διαν/ση 

2η  Ημέρα :  Μύρινα – Κάστρο – Μουσείο – Παραλία Πλατύ Πρωινό και περιήγηση-

ξενάγηση για  να γνωρίσουμε την πόλη της Μύρινας, το Κάστρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

όπου θα παρακολουθήσουμε την  ιστορική διαδρομή της Λήμνου, η οποία χρονολογείται 

από την περίοδο του χαλκού έως τους νεώτερους χρόνους. Ακολούθως μπάνιο, φαγητό 

στην όμορφη παραλία Πλατύ. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση.  Το απόγευμά σας 

ελέυθερο. Διαν/ση  

3η  Ημέρα :  Καβείριο ,  Σπηλιά Φιλοκτήτη, Ηφαιστεία,  Ρεπανίδι,  Κοντοπούλι, 

Κότσινα Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον ιερό χώρο των Καβείρων στο 

ακρωτήριο Χλόη της Λήμνου, απέναντι ακριβώς από το Καβείριο της Σαμοθράκης όπου οι 

άνθρωποι στέκονταν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της φύσης και του θεού. Στο ίδιο σημείο 

βρίσκεται και η σπηλιά του Φιλοκτήτη. Συνεχίζουμε βλέποντας τον σημαντικό χώρο της 

Ηφαιστείας με το αρχαίο θέατρο, το χωριό Ρεπανίδι και ακολουθεί το Κοντοπούλι όπου θα 
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επισκεφτούμε ένα εργαστήρι αγγειοπλαστικής.  Επόμενη επίσκεψη το χωριό Κότσινα όπου 

τη βυζαντινή περίοδο υπήρχε μια ισχυρή πολιτεία οχυρωμένη με κάστρο και υπάρχει μια 

ιστορία σχετικά με μια κοπέλα (τη Μαρούλα) που υπερασπίστηκε το κάστρο κατά την 

επιδρομή των Τούρκων το 1478. Θα μάθουμε την ιστορία της και θα δούμε το άγαλμα που 

στήθηκε προς τιμής της. Στην ίδια περιοχή εξορυσσόταν από τα αρχαία χρόνια η περίφημη 

«Λημνία Γη», γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Θα παραμείνουμε στην περιοχή για 

μπάνιο και φαγητό. Κατά την επιστροφή μας θα επισκεφτούμε τη βιοτεχνία γλυκών 

Αχιλλαδέλη. Στην περιοχή υπήρχε από την αρχαιότητα η καλλιέργεια του σησαμιού και 

υπήρχαν διάσπαρτοι λαδόμυλοι που επεξεργάζονταν  τον εξαιρετικής ποιότητας  καρπό,  

παράγοντας  λάδι στους κατοίκους της. Την δεκαετία του 1930 ο Βασίλης Αχιλλαδέλης 

έχοντας παρακαταθήκη τη γνώση των προγόνων του,  έστησε μια οικοτεχνία ταχινιού και 

σησαμέλαιου αρχικά. Ακολούθησε ο χαλβάς και το λουκούμι , πετιμέζι, μούστος  και γλυκά 

κουταλιού, όλα φτιαγμένα με τον παραδοσιακό τρόπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 

βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Δ/νση. 

4η Ημέρα :  Πολιόχνη,  Αγ. Σώζων, Φαναράκι, Μούδρος, Νέα Κούταλη, Κοντιά. 

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της 

Λήμνου,  την Πολιόχνη,  όπου μέσα σε κρύπτη βρέθηκε ο περίφημος Θησαυρός (Χρυσά 

δακτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, πόρπες, περιδέραια κα) παρόμοια με τον θησαυρό του 

Πρίαμου της Τροίας. Κατόπιν θα επισκεφτούμε την Μονή του Αγίου Σώζοντος,  που είναι 

πολιούχος της Λήμνου στη Φισίνη. Μπάνιο στην όμορφη παραλία Φαναράκι και κατόπιν  

σύντομη επίσκεψη στο γραφικό χωριό Μούδρος.  Ακολουθεί το χωριό Νέα  Κούταλη  

χτισμένο από πρόσφυγες από την Κούταλη της Προποντίδας κουβαλώντας μια μακραίωνη 

ναυτική παράδοση της οποίας αποδείχτηκαν άξιοι συνεχιστές και από τη νέα  τους  πατρίδα  

για δεκαετίες όργωναν την Μεσόγειο ως Σφουγγαράδες.  Γι’ αυτό λοιπόν στη  Νέα Κούταλη 

υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσης σπογγαλιείας και το Μουσείο  Ναυτικής 

παράδοσης,  το οποίο θα επισκεφτούμε. Τελευταία επίσκεψη για να ολοκληρώσουμε τη 

γνωριμία μας με τη Λήμνο το όμορφο παλιό χωριό Κοντιά με τους Μύλους και τα 

καλοχτισμένα σπίτια των Καραβοκυραίων. Εδώ υπάρχει η Πινακοθήκη  Σύγχρονης 

Βαλκανικής Τέχνης,  την οποία θα επισκεφτούμε (εφόσον είναι ανοικτή). Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο . Δ/νση. 

5η Ημέρα :  Ελεύθερη ημέρα ή (Προαιρετικά) ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΚΑΒΙΩΤΙΣΑ Τεμπελιάστε, 

απολαύστε το πρωινό σας και το μπάνιο σας, ή προαιρετικά (έξοδα εξ’ ιδίων) όσοι το 

επιθυμούν και για όσους μπορούν να ανέβουν τα σκαλοπάτια από το δρόμο επίσκεψη στην 

Παναγία την Κακαβιώτισα η οποία βρίσκεται στο κοίλωμα ενός βράχου και είναι μοναδική και 

ιδιαίτερη. Ωρα 12:00 ελευθερώνουμε τα δωμάτια. Χρόνος να  ανακαλύψτε τις όμορφες 

γωνίες της Μύρινας να αγοράσετε τοπικά προϊόντα και αναμνηστικά. Ώρα 20:00 μεταφορά 

στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και  απόπλους 21:30 για το Λαύριο με συντροφιά τις 

όμορφες εικόνες της Λήμνου.   

6η Ημέρα : Άφιξη στο Λαύριο γύρω στις 06.45π.μ.  Αποβίβαση και αναχώρηση για 

επιστροφή στη πόλη μας περίπου 12:00 μεσημέρι με μια ενδιάμεση στάση για καφεδάκι. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

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

βέβαια παραλήψεις. 

 



ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ : Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε 

δίκλινο δωμάτιο για κρατήσεις έως 24/07  : 390,oo€  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για 

κρατήσεις από 25/07  : 410,oo€  

Μονόκλινο επιπλέον επιβάρυνση και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 110,οο€ 

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Τις μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

(περνά μαζί στο νησί) 

 Ναυτιλιακά εισιτήρια πούλμαν & επιβατών σε αριθμημένο κάθισμα Λαύριο 

- Λήμνο – Λαύριο με την Sea Jet 

 Τέσσερις (4) διαν/σεις στο 3* SUP HOTEL DIAMANTIDIS στην Μύρινα 

 Πρωινό σε μπουφέ 

 Τοπικό ξεναγό για 3 ημέρες στην Λήμνο 

 Συνοδός του γραφείου  

 Ενημερωτικά έντυπα 

 Φ.Π.Α. 24% 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων , χώρων, ποτά ή φαγητά, τον φόρο διαμονής  ανά δωμάτιο 

ανά διαν/ση που πληρώνεται απευθείας στο κατάλυμα, οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο 

όπως η επίσκεψη στην Παναγία την Κακαβιώτισσα και γενικώς ότι ρητά δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 

διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : Η επικύρωση των θέσεων 

γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 120,οο€  κατ' άτομο σε μετρητά ή 

απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των 

τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή ALPHA BANK  έως 24/7/22 .  Η εξόφληση θα πρέπει να 

γίνει  είτε με μετρητά είτε με χρεωστική - πιστωτική κάρτα έως 12/8/22 

υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα 

πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα .Πέραν από αυτή την ημερομηνία δεν 

δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-banking 

καθαρά για διαδικαστικούς λόγους 
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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 και 

τις ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να 

κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων και των εισιτηρίων 

με χρήματα. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία  ή 

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 εισιτηρίων ή δωματίων 

σε καλά ξεν/χεία. Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται με βάση την σειρά 

που δηλώνεται την συμμετοχή σας.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία και οι ναυτιλιακές εταιρείες 

προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( όπως 

υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης 

 Για ακύρωση από 26/7 έως 12/8/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

120,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 13/8/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

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

καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής 

εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο και 

εφόσον δεν έχει γίνει έκδοση του ναυτιλιακού εισιτηρίου. 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα 

χωρίς επιφύλαξη την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που 

ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή 

στο site μας www.georgadastravel.gr ώστε να είστε γνώστες του τι ισχύει με βάση την τουριστική 

νομοθεσία. 
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