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«Η Αρχόντισσα του Σαρωνικού με  τις κρυμμένες ομορφιές » 

3ΗΜΕΡΗ : 29 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

  ΑΙΓΙΝΑ &  Νησάκι  ΜΟΝΗ  

 

Μικρή, γλυκιά και ξεκούραστη απόδραση η Αίγινα  σας προσκαλεί στην μαγεία της. Το λιλιπούτειο αυτό 

νησί του Αργοσαρωνικού φιλοδοξεί να σας προσφέρει μια σειρά από σπάνιες συγκινήσεις. Η ενέργεια 

των αρχαίων ιερών και τα πέτρινα βυζαντινά εκκλησάκια. Οι ευκάλυπτοι πλάι στη θάλασσα, η Πέρδικα 

που θυμίζει Κυκλάδες, οι περίφημες φιστικιές με το μοναδικό φιστίκι Αιγίνης. Το σπίτι του Καζαντζάκη, 

όπου έγραψε την Οδύσσεια. Εικόνες βγαλμένες από καρτ-ποστάλ με το κάτασπρο εκκλησάκι του Αϊ-

Νικόλα, καΐκια και ψαροταβέρνες, νεοκλασικά και μνημεία από τότε που ο Κυβερνήτης Καποδίστριας 

έκανε την Αίγινα κυβερνητική έδρα της Ελλάδας. Όλα αυτά κάνουν την Αίγινα αγαπημένη κι ακαταμάχητη 

για μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων από όλο τον κόσμο που τη διάλεξε για σπίτι της.  Απλά μην την 

χάσετε!!! 

 

Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ – ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Συγκέντρωση και 

αναχώρηση ώρα 07:00 από Πλ. Ομονοίας για Πειραιά απ’ όπου θα πάρουμε το Ferry Boat και μετά από μία 

ώρα ταξιδάκι στο Σαρωνικό φτάνουμε στην Αίγινα. Αποβίβαση και ξεκινούμε τη γνωριμία μας με το νησί της 

Αίγινας με πρώτη επίσκεψη στο πιο γνωστό αξιοθέατο τη Μονή Αγ. Τριάδος με τον επιβλητικό ναό του Αγ. 

Νεκταρίου . Εδώ βρίσκεται ο τάφος και τα Ιερά λείψανα του Αγίου τα οποία θα προσκυνήσουμε. Στη 

συνέχεια σύντομη επίσκεψη στο ναό της Αφαίας Αθηνάς και ύστερα τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας. Χρόνος 

για μπάνιο ή ξεκούραση. Το βραδάκι βόλτα, φαγητό ή ποτό στην κοσμοπολίτικη Αγ. Μαρίνα η οποία σφύζει 

από ζωή. Διαν/ση. 

Ημέρα 2η: ΠΕΡΔΙΚΑ - ΝΗΣΑΚΙ ΜΟΝΗ Πρωινό και στην συνέχεια ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό στο 

γραφικό ψαροχώρι της Πέρδικας με χρώμα από Κυκλάδες, λαβύρινθο από όμορφα στενά, ονειρεμένη θέα, 

ξακουστό φαγητό. Από εδώ με βαρκάκι (έξοδα εξ΄ ιδίων περίπου 6,00 αν άτομο πήγαινε – ελα) μπορούμε να 

περάσουμε στο νησάκι ΜΟΝΗ με την υπέροχη αμμουδιά. Έναν οικολογικό παράδεισο με παγόνια, ελάφια, 

σκίουρους που συναντά κανείς στην βόλτα του τα οποία είναι αρκετά εξοικειωμένα με τους ανθρώπους. 

Επίσης στα βραχώδη σημεία του νησιού σκαρφαλώνουν ανενόχλητα αγριοκάτσικα τύπου κρι – κρι, τα οποία 

ξεδιψούν πολλές φορές με το θαλασσινό νερό. Το απόγευμα επιστροφή στο ξεν/χείο μας. Λίγη ξεκούραση 

και το βραδάκι by night στην πόλη της Αίγινας. Διαν/ση 

Ημέρα 3η: Πρωινό, χρόνος για μια βουτιά και ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας. Ώρα 11:30 αναχώρηση για τη 

πόλη της Αίγινας πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού. Εδώ θα έχουμε χρόνο να δούμε τα αξιοθέατα (σπίτια 

Κων/νου Κανάρη, Σπυρίδωνος Τρικούπη, το Κυβερνείο, την Κολώνα, τον μητροπολιτικό ναό του Αγ. 

Διονυσίου, το περίφημο γλυπτό του Χρήστου Καπράλου « Μάνα »), να αγοράσουμε τι άλλο .. το φημισμένο 

Αιγινίτικο φιστίκι, να βγάλουμε φωτογραφίες και να φάμε. Το απόγευμα επιβίβαση στο ferry boat και 

αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια επιστροφή με το πούλμαν στη πόλη μας.  

    

http://www.georgadastravel.gr/
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Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 165,οο€ 

 
Επιπλέον χρέωση μονόκλινου (κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο) : 45,οο€  
  

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Όλες τις μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν  (περνάει μαζί στο νησί)  

 Το εισιτήριο πλοίου επιβατών & πούλμαν Πειραιά – Αίγινα – Πειραιά  

 Δύο διαν/σεις (2)  σε  3* ξεν/χείο  

 Πρωινό  

 Συνοδός γραφείου – ξενάγηση - ενημερωτικά έντυπα  

 Φ.Π.Α 24% 

 
Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων και χώρων, τον φόρο διαν/σης στο ξεν/χείο 1,5€ ανά 
δωμάτιο ανά διαν/ση και γενικά ότι  ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα όπως το 
προαιρετικό πέρασμα στο νησάκι ΜΟΝΗ. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω :  Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 
προκαταβολής ποσού 60,οο€ τουλάχιστον κατ’ άτομο έως 30/7/22. Η 

εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 23/8/2022 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε 

με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα 
τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα .  
 

Μέσα στο πούλμαν και στους κλειστούς χώρους του πλοίου η μάσκα είναι 
υποχρεωτική. 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 χρήματα.  Φυσικά 
όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία 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. 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 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 8/8/22 έως 19/8/22  υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 60,οο€ 

κατ’ άτομο 
 Για ακύρωση από 20/8/22  έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 
το ποσό συμμετοχής της εκδρομής   

 
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. 

http://www.georgadastravel.gr/

