
 

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 9 – 11/9/22 
 

ΣΙΦΝΟΣ 
 

Απλότητα, Ομορφιά, Παράδοση, 

Γαστρονομία… 

Ένα μικρό υπέροχο στολίδι των Κυκλάδων! 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΙΦΝΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 02:00π.μ. για το λιμάνι του 

Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και ώρα 07:00 σαλπάρουμε για Κυκλάδες. Ταξίδι 5 περίπου ωρών 

και άφιξη στις Καμάρες, το λιμάνι της Σίφνου. Αποβίβαση, μεταφορά στο Πλατύ Γιαλό όπου βρίσκεται το 

ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο, φαγητό, ξεκούραση. Το βραδάκι βόλτα 

στον Αρτεμώνα με τα αρχοντικά και τις αξιόλογες εκκλησίες. Στη συνέχεια βόλτα και φαγητό στην 

Απολλωνία , τη γραφική πρωτεύουσα του νησιού που συναρπάζει με την αρχιτεκτονική της και απέχει 

μόλις 1,5 χλμ από τον Αρτεμώνα , γι’ αυτό και εμείς σας συνιστούμε να κάνετε αυτή τη διαδρομή με τα 

πόδια. Χρόνος για βόλτες, φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διαν/ση.  

Ημέρα 2η : ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΒΑΘΥ – ΦΑΡΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση . Επίσκεψη στη 

Δροσιανή και κατόπιν θα  περάσουμε από τα όμορφα Εξάμπελα, πατρίδα του Νικόλαου Τσελεμεντέ και 

του Αριστομένη Προβελέγγιου με κατεύθυνση το Βαθύ ένα ψαροχώρι με παράδοση στη κεραμική. Στη 

διαδρομή μας θα κάνουμε μία σύντομη επίσκεψη στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα με τα 

Κυκλώπεια Τείχη και το μικρό αλλά ενδιαφέρον μουσείο. Άφιξη στο Βαθύ και λίγος χρόνος για βόλτα και 

καφεδάκι. Το μεσημεράκι θ πάμε στον Φάρο όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Επιστροφή στο ξεν/χείο 

μας, ξεκούραση και το απογευματάκι θα πάμε στη μεσαιωνική πρωτεύουσα του νησιού , τον οχυρωμένο 

οικισμό του Κάστρου που διατηρεί ανέπαφη τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα με επιτύμβιες στήλες, κορμούς 

αγαλμάτων, επιγραφές και άλλα αρχαία μαρμάρινα αντικείμενα εντοιχισμένα σε διώροφα ή τριώροφα 

σπίτια αρχοντικά με βενετσιάνικες επιγραφές και οικόσημα και εκκλησίες που φανερώνουν το πλούσιο 

παρελθόν του οικισμού. Βόλτα στα σοκάκια και καφεδάκι. Το βράδυ βόλτα και φαγητό στην Απολλωνία. 

Διαν/ση.  

Ημέρα 3η : ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ – ΧΕΡΟΝΗΣΟΣ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 08:30 αναχώρηση για 

τη προστάτιδα του νησιού Χρυσοπηγή με την Μονή της Παναγίας 17ου αιώνα στην οποία έζησε ο ποιητής 

Αριστομένης Προβελέγγιος. Σύντομη επίσκεψη και συνεχίζουμε για το γραφικό ψαροχώρι Χερόνησο στη 

βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Εδώ θα έχουμε λίγο χρόνο για φωτογραφίες και καφέδάκι. Στη 

συνέχεια θα πάμε στις Καμάρες στο λιμάνι όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό και αγορές πήλινων 

σκευών και αντικειμένων για τα οποία φημίζεται το νησί. Νωρίς το απόγευμα 16:00 αναχώρηση με το 

πλοίο για Πειραιά. Άφιξη στον λιμάνι του Πειραιά περίπου 21:35 και στη συνέχεια αναχώρηση για 

επιστροφή στη πόλη μας αργά τη νύχτα.  

 



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

παραλήψεις. 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 199,οο€ 

Μονόκλινο δεν διατίθεται μόνο κατόπιν ζήτησης και εφόσον μπορέσει να διαθέσει το ξεν/χείο 

με επιβάρυνση 48,οο€  

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

15,οο €  κατ’  άτομο στο σύνολο.  

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Όλες τις μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν θα περάσει μαζί στο νησί 

 Εισιτήρια πλοίου επιβατών σε οικονομική θέση και πούλμαν Πειραιά – Σίφνο – Πειραιά  

 Δύο (2) διαν/σεις στο παραδοσιακό Hotel BENAKIS στο παραθαλάσσιο Πλατύ Γιαλό 

 Δύο πρωινά σε μπουφέ 

 Ενημερωτικά έντυπα 

 Συνοδός γραφείου – Ξενάγηση 

 Φ.Π.Α. 24% 
 

Δεν περιλαμβάνει :  Εισόδους μουσείων , χώρων, τον φόρο διαμονής ο οποίος πληρώνεται απευθείας 

στο κατάλυμα και γενικώς ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η χρήση μάσκας  είναι υποχρεωτική μέσα στο πούλμαν καθώς και στους κλειστούς 

χώρους του πλοίου.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε 

να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : Η επικύρωση των θέσεων 

γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής  σε μετρητά  ή απευθείας κατάθεση ποσού 80,οο€ 

κατ’ άτομο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

& ALPHA BANK  έως 12/8/22.  Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 04/09/2022 

υποχρεωτικά  είτε σε μετρητά είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας 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 αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει 

να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων & την προαγορά των ναυτιλιακών με χρήματα.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία & τα ναυτιλιακά εισιτήρια 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 23/08/22 έως 31/08/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 80,οο€ κατ’ 
άτομο  

 Για ακύρωση από 01/09/22 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 τη 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.  

 

Φιλοποίμενος 12, (1ος όροφος), 26221 Πάτρα - Τηλ. 2610 221947 & 2610 274807 

http://www.georgadastravel.gr/


www.georgadastravel.gr & info@georgadastravel.gr  

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr

