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3ΗΜΕΡΗ 1/9 ΕΩΣ 3/9  
 

  ΑΝΔΡΟΣ   
 
 

«ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ» 
 

Ελάτε να γνωρίσουμε την ξακουστή πατρίδα των εφοπλιστών και των 

καπεταναίων  που είναι στολισμένη με επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά 
και περίτεχνα στολισμένα κτίρια, μάρτυρες του πλούτου και της ναυτικής 

παράδοσης που δημιουργήθηκε χάρη στη θάλασσα πριν από δύο αιώνες. 
Ένα νησί με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από τις υπόλοιπες Κυκλάδες 
που θα σας εκπλήξει!!! 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ – ΡΑΦΗΝΑ – ΓΑΥΡΙΟ – ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ Συγκέντρωση και 

αναχώρηση ώρα 02:30 πρωινή για Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 07:30. 
Ταξίδι 2 ½  ωρών περίπου και άφιξη στο Γαύριο στο κύριο λιμάνι της Άνδρου. 
Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, πρώτη γνωριμία με το Γαύριο, φαγητό, ξεκούραση.  Το 

απόγευμα θα πάμε στην  Χώρα της Άνδρου και περπατώντας θα ανακαλύψουμε την 
πρωτεύουσα του νησιού. Θα αρχίσουμε από το μεγάλο πεζόδρομο, που ξεκινάει μπροστά από 

τη Λέσχη Ανδρίων, στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Γηροκομείου με το κτίριο του 
Δημαρχείου, το μνημείο των πεσόντων, την οδό Γεωργίου Εμπειρίκου και θα καταλήξουμε  στην 
περίφημη πλατεία Θεόφιλου Καΐρη, όπου χτυπάει η καρδιά της Χώρας της Άνδρου. Εδώ δεσπόζει 

η προτομή του λόγιου Θεόφιλου Καΐρη και η μαρμάρινη κρήνη του Καμπάνη.  Συνεχίζοντας 
μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την πλατεία της Ρίβας, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Αφανούς 
Ναύτη και να δούμε το ενετικό κάστρο και τον φάρο Τουρλίτη. Όποιος επιθυμεί μπορεί να 

επισκεφτεί το Ναυτικό Μουσείο της χώρας (εφόσον είναι ανοικτό).  Θα επιστρέψουμε στην 
πλατεία Καίρη και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε  Ανδριώτικους μεζέδες (όπως 

φουρτάλια) με ντόπιο τσίπουρο, ντόπιο κρασί ή παγωμένη μπύρα. Αργά το βράδυ επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.  Διαν/ση. 
 

Ημέρα 2η : ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΠΗΓΗ ΣΑΡΙΖΑ - ΧΩΡΑ  - ΜΕΝΗΤΕΣ Πρωινό 
και και αναχώρηση 09:00. Σήμερα θα γνωρίσουμε κάποια από τα πιο σημαντικά 

μοναστήρια του νησιού καθώς η Άνδρος έχει μακραίωνη θρησκευτική ιστορία και 
παράδοση και κάποια από τα μοναστήρια της χρονολογούνται από την  βυζαντινή εποχή 
έως τα τέλη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  Πρώτη επίσκεψη στην μονή Αγίου Νικολάου 
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που βρίσκεται λίγο μετά το χωριό Αποίκια. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα και στη μονή 

φυλάσσεται η μυροβλίζουσα εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών. Σχετική παραμονή για 
επίσκεψη και κατά την επιστροφή μας σύντομη στάση στο χωριό Αποίκια όπου θα 
σταματήσουμε να δούμε και να ξεδιψάσουμε στην πηγή Σάριζα  που το νερό της είναι 

εξαιρετικής ποιότητας, ιαματικό και πλούσιο σε διάφορα μέταλλα. Στην συνέχεια θα 
βρεθούμε στην Χώρα για να επισκεφτούμε τα δύο εξαιρετικά μουσεία, το μουσείο 
μοντέρνας τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και το ενδιαφέρον 

αρχαιολογικό μουσείο για να γνωρίσουμε την ιστορία της Άνδρου. Επίσης θα έχουμε χρόνο 
για αγορές αναμνηστικών & παραδοσιακών προϊόντων. Στην συνέχεια θα βρεθούμε στο 

χωριό Μένητες κατά πολλούς το πιο πράσινο χωριό των Κυκλάδων με πηγές πνιγμένο μέσα 
στο πράσινο και τις καρυδιές. Χρόνος για εξερεύνηση , φωτογραφίες και φαγητό στις 
ταβέρνες της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο, 

ξεκούραση, διαν/ση. 
 
Ημέρα 3η : ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ – ΚΟΡΘΙ – ΜΠΑΤΣΙ – ΓΑΥΡΙΟ – ΡΑΦΗΝΑ 

Πρωινό και ώρα 9:00 αναχώρηση για την σημαντικότερη Μονή του νησιού της Μονή 
Παναχράντου 10ου αιώνα στην οποία φιλοξενείτε η κάρα του Αγ. Παντελεήμονα. 

Προσκύνημα και  συνεχίζουμε για τον Όρμο Κορθίου. Εδώ θα παραμείνουμε για σύντομη 
βόλτα και καφεδάκι. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στο κοσμοπολίτικο Μπατσί όπου και θα 
παραμείνουμε για βόλτα, μπάνιο και φαγητό. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Γαύριο. 

Χρόνος για τελευταίες βόλτες και καφεδάκι. Ώρα 19:00 επιβίβαση στο πλοίο και 
αναχώρηση για Ραφήνα και από εκεί επιστροφή στην πόλη μας αργά το βράδυ. 

 
Σημείωση! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις 
 

Η Χρήση της μάσκας μέσα στο πούλμαν καθώς και στους κλειστούς χώρους του πλοίου 
είναι υποχρεωτικη!. 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 195,οο€  
 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινο δωμάτιο : 185,οο€ 
 
Μονόκλινο μόνο κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο με επιπλέον χρέωση :  55,00€  
 
 

Στην τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 

1. Όλες οι μεταφορές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα – Το πούλμαν 
περάνει μαζί στο νησί 

2. Το εισιτήριο του πλοίου πούλμαν & επιβατών σε οικονομική θέση  Ραφήνα – 

Άνδρο – Ραφήνα 
3. Οι δύο διαν/σεις στο 3* HOTEL ANDROS HOLIDAYS στο Γαύριο  

4. Δύο πρωινά 
5. Συνοδός γραφείου – ξενάγηση 

6. Φ.Π.Α. 24%   
7. Ενημερωτικά έντυπα 

 



 

 

 

 
 
 

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι μουσείων και χώρων,  φόρος διαμονής που πληρώνεται 
απευθείας στο κατάλυμα 1,5 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση και γενικότερα οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
σαν περιλαμβανόμενο στην τιμή του προγράμματος 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να 
διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

80,οο€  κατ' άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή ALPHA BANK  έως 

1/8/22 .  

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει  είτε με μετρητά είτε με χρεωστική - 

πιστωτική κάρτα έως 26/8/2022 υποχρεωτικά 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 ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένη κίνηση 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 σε καλά ξεν/χεία & ναυτιλιακών εισιτηρίων. 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) γι’ αυτό και σας 

παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 Για ακύρωση από 10/8 έως 24/8/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 80,οο€ κατ’ 
άτομο 

 Για ακύρωση από 25/8/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν 

ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο 
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. 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) – Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 
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