
 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

" Το νησί της Σαπφούς & του Ούζου" 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   

 

6ΗΜΕΡΗ : 12 ΕΩΣ 17/08/2022 

Το νησί που άνδρωσε και ενέπνευσε ανά τους αιώνες εξέχουσες προσωπικότητες των τεχνών και των 
γραμμάτων όπως ο Θεόφραστος, ο Μυριβήλης, ο Θεόφιλος, ο Ελύτης, ο Βενέζης , ο Εφταλιώτης. Είτε 

την πεις Λέσβο είτε Μυτιλήνη, δεν μπορείς εύκολα να την περιγράψεις με δύο λόγια. Είναι ένα 
ψηφιδωτό από αξιοθέατα με πολλές ομορφιές. Σπάνια γεωλογικά φαινόμενα, αρχαιολογικούς 
θησαυρούς, οικισμούς εξαίρετου αρχιτεκτονικού κάλους , υδροβιότοπους, παραλίες, μουσεία, 

ξεχωριστή κουζίνα και προσκυνήματα γνωστά σε όλη τη Χώρα. Είναι νησί με ξεχωριστή ταυτότητα.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η:  ΠΑΤΡΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΛΟΙΟ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ Συγκέντρωση και αναχώρηση από Πάτρα ώρα 03:00 

νυχτερινή για Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και σαλπάρουμε 08:00π.μ. για το Αιγαίο και το νησί της 

Λέσβου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας (περίπου 10ώρες & 30 λεπτά), το πλοίο προσεγγίζει σε διάφορα 

λιμάνια και έτσι κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μας καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Άφιξη αργά το 

απόγευμα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Αποβίβαση, μεταφορά , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο 

(Δώρο του γραφείου μας). Ξεκούραση, διαν/ση.  

 

Ημέρα 2η:  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ – ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ & ΤΕΡΙΑΝΤ – ΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Πρωινό και ώρα 08:30π.μ. αναχώρηση για την Μονή του Αγίου Ραφήλ ( εδώ που χιλιάδες άνθρωποι 

καταφθάνουν για να ζητήσουν υγεία ψυχής και σώματος) – Αγ. Νικολάου – Αγ. Ειρήνης. Προσκύνημα και 

συνεχίζουμε για το Μανταμάδο και την Μονή του Ταξιάρχη προστάτη του νησιού, όπου βρίσκεται η ανάγλυφη 

θαυματουργή εικόνα του φτιαγμένη από αίμα και πηλό. Στη συνέχεια λίγος χρόνος για βόλτα, καφεδάκι και 

λουκουμάδες στο χωριό Μανταμάδος. Συνεχίζοντας την περιήγηση μας θα επιστρέψουμε προς τη πόλη και το 



προάστειο Βαριά όπου βρίσκονται δύο εξαιρετικά μουσεία, τα οποία και θα επισκεφθούμε, του λαϊκού 

ζωγράφου Θεόφιλου και το μουσείο τέχνης Τεριαντ με αξιόλογα έργα. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στη πόλη  της 

Μυτιλήνης. Χρόνος για περιήγηση στη πόλη και τους επιβλητικούς ναούς του Αγίου Θεράποντα και τον 

πολιούχο Άγιο Θεόδωρο όπου βρίσκεται και το σκήνωμα του. Χρόνος και για φαγητό. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας , ξεκούραση , μπανάκι και το βράδυ Μυτιλήνη by night. Διαν/ση.  
 

Ημέρα 3η: ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩΝΟΣ – ΠΕΤΡΑ – ΜΟΛΥΒΟΣ Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση για την Ιερά 

Σταυροπηγιακή Μονή Λειμώνος του 1526 με πλούσιο πνευματικό και εκπαιδευτικό έργο και ένα εξαιρετικά 

ενδιαφέρον μουσείο με σπάνια εκθέματα. Σχετική παραμονή και διασχίζοντας κάθετα το νησί θα βρεθούμε 

στην πανέμορφη Μήθυμνα (Μόλυβο). Θα ανέβουμε μέχρι το Βυζαντινό κάστρο για να θαυμάσουμε την όμορφη 

θέα και να βγάλουμε φωτογραφίες. Απέναντι μας βλέπουμε τις Τουρκικές ακτές. Όποιος θέλει μπορεί να 

κατηφορίσει προς τον οικισμό περιπλανώμενος στα καλντερίμια και τα γραφικά σοκάκια. Οι υπόλοιποι θα πάνε 

μέχρι κάποιο σημείο με το πούλμαν και θα μπούνε μέσα με τα πόδια για να περιλανηθούν και εκείνοι στα 

γραφικά σοκάκια με τα μαγαζάκια, τα πετρόκτιστα σπίτια, τα νεοκλασσικά αρχοντικά, τις στοές, τις 

κληματαριές. Χρόνος για βόλτες , φωτογραφίες , καφεδάκι. Επόμενος σταθμός μας η Πέτρα με τη Παναγία την 

Γλυκοφιλούσα να την προστατεύει από ψηλά πάνω στο βράχο. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στη Παναγία, 

μπάνιο, φαγητό. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, διαν/ση.  
 

Ημέρα 4η: ΒΑΤΟΥΣΣΑ – ΑΝΤΙΣΣΑ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ – ΣΙΓΡΙ – ΣΚΑΛΑ – ΕΡΕΣΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Πρωινό και αναχώρηση ώρα 8:30 με πρώτη σύντομη στάση στο παραδοσιακό χωριό Βατούσσα με την 

πανέμορφη πλατεία, πατρίδα του διάσημου σκηνοθέτη Τζαίιμς Πάρις. Συνεχίζουμε για το μοναδικό στον κόσμο 

Απολιθωμένο Δάσος. Το υπαίθριο πάρκο αποτελεί μία μοναδική εμπειρία καθώς σε αυτό βρίσκεται ο 

υψηλότερος ιστάμενος κορμός απολιθωμένου δάσους σε ολόκληρη την Ευρώπη ύψους 7,02 μ. και περίμετρο 

8,58μ. και αποτελί πρόγονο του σύγχρονου δέντρου της Σεκόιας. Επόμενη επίσκεψη το μουσείο φυσικής 

ιστορίας στο Σιγρί με τα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα, όπου θα παρακολουθήσουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη 

δημιουργία του απολιθωμένου δάσους. Το μεσημεράκι θα βρεθούμε στην όμορφη παραλία της Σκάλας Ερεσού 

για μπανάκι και φαγητό. Απογευματινό καφέ στη Σκάλα Καλλονής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για λίγη 

ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στη Μυτιλήνη. Διαν/ση.  
 

Ημέρα 5η:  ΑΓΙΑΣΟΣ – ΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΠΛΟΙΟ Πρωινό και αναχώρηση ώρα 10:30π.μ. για την γραφική 

Αγιάσο, τον παραδοσιακό οικισμό στην αγκαλιά του βουνού Όλυμπος, μέσα σε εκπληκτικής ομορφιάς τοπίο 

που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Είναι κέντρο χειροτεχνικής παράδοσης με υφαντά, ξυλόγλυπτα 

και κεραμικά. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός με σπίτια που διατηρούνται ανέπαφα στον χρόνο. 

Θα προκσυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας 4ου αιώνα , που σύμφωνα με 

την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά . Χρόνος για βόλτες, φωτογραφίες, αγορές και γιατί όχι ένα 

ουζάκι παρέα με τους ντόπιους!!!  Στη συνέχεια θα βρεθούμε στη πόλη της Μυτιλήνης, ο υπόλοιπος χρόνος στη 

διάθεση σας για εξερεύνηση, ψώνια, αναμνηστικά, φαγητό. Το απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο και ώρα 

18:00μ.μ. απόπλους για Πειραιά. Διαν/ση εν πλω.  

 

Ημέρα 6η : ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΤΡΑ Το πρωί περίπου στις 07:00π.μ. άφιξη στον Πειραιά, αποβίβαση και αναχώρηση 

για επιστροφή στη πόλη μας με ενδιάμεση στάση για καφέ.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

Σημείωση! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις 
 

 

 



ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ! Για δηλώσεις συμμετοχής με 

προκαταβολή έως και 13/7/22, τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο : 380,οο€  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  :  Από 14/7/22 η τιμή διαμορφώνεται 

στο 395,oo€  κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Μονόκλινο μόνο κατόπιν ζήτησης από το ξεν/χείο με επιπλέον επιβάρυνση : 80,οο€ 

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 

 Μεταφορές, περιηγήσεις για όλο το πρόγραμμα (το πούλμαν περνά στο νησί μαζί)  

 Εισιτήρια πλοίου επιβατών σε οικονομική θέση Πειραιά – Μυτιλήνη και Μυτιλήνη – 

Πειραιά σε αριθμημένο αεροπορικό κάθισμα με  Blue Star Ferries  

 Εισιτήρια πλοίου για το πούλμαν   

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε καλό 3* ξενοδοχείο 

 Τέσσερα (4) Πρωινά σε μπουφέ  

 Συνοδό του γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 Ενημερωτικό έντυπο  

 ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΝΑ ΔΕΙΠΝΟ  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Είσοδοι μουσείων , χώρων, φόρος διαμονής 1,5€ που πληρώνεται απευθείας στο 

κατάλυμα ανά δωμάτιο ανά διαν/ση, ποτά, οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικώς ότι ρητά δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.  

 

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. 
 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 29/7/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε με 

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

πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . 
 

 



 

 

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 & οι ναυτιλιακές εταιρείες προπληρώνονται 

από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ( ακόμη και υγείας) ιδιαίτερα στις περιόδους 

αιχμής (καλοκαιρινής σαιζόν)  γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης 

 

 Για ακύρωση από 13/7/22 έως 29/7/22  υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 120,οο€ 

κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 30/7/22 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/

