
 

 

ΑΜΟΡΓΟΣ (2η Αναχώρηση) 

 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5ΗΜΕΡΗ ΜΕ 4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ  

Στο νησί του απέραντου γαλάζιου &  

την Πολυνησία της Ελλάδας με τον εξωτικό βυθό 

   

 

 

 

5ΗΜΕΡΗ : 23 ΕΩΣ 27/08/2022 

Ο Luc Besson, την ερωτεύτηκε γιατί είναι μοναδική, πλανεύτρα και πανέμορφη. Ανήκει βλέπετε στα αξέχαστα 

νησιά που αν πατήσεις μια φορά το πόδι σου, θες συνεχώς να επιστρέφεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε στα γραφικά 

σοκάκια της και τις ομορφιές της ιδιαίτερης Αμοργού. Και φυσικά εκεί κοντά της τα best off….απο τις Μαλδίβες 

του Αιγαίου…τα σμαραγδένια μικρόνησα στις Κυκλάδες με τον εξωτικό βυθό αλλά και την ναυτική παράδοση 

από την Επανάσταση του 1821…Κουφονήσια!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η:  ΠΑΤΡΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΛΟΙΟ – ΑΜΟΡΓΟ Συγκέντρωση και αναχώρηση 02:00  νυχτερινή από Πλατεία 

Ομόνοιας αρχική στάση για το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και ώρα 06:45 απόπλους για 

ταξίδι στο Αιγαίο και την όμορφη Αμοργό.  Μετά από πολύωρο ταξίδι και πολλά λιμάνια που κρατούν αμοίωτο 

το ενδιαφέρον μας άφιξη στο λιμάνι των Καταπόλων,  αποβίβαση, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Αιγιάλη. 

Τακτοποίηση, ξεκούραση και πρώτη γνωριμία με την όμορφη Αιγιάλη, διαν/ση. 

 

Ημέρα 2η:  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ - ΧΩΡΑ Σήμερα δικαιούστε να τεμπελιάσετε…. Απολαύστε το 

πρωινό σας και ώρα 10:30 αναχώρηση για την παραλία του Αγίου Παύλου.  Ελεύθεροι για μπάνιο, ουζάκι, 

φαγητό και για όσους επιθυμούν από εδώ με βαρκάκι (έξοδα εξ΄ ιδίων) μπορούν να περάσουν στο νησάκι 



Νικουριά και να απολαύσουν το μπάνιο τους στην υπέροχη θάλασσα. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο μας, 

ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση  για το πιο σημαντικό αξιοθέατο του νησιού το 1.000 χρόνων 

Μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, μοναδικό δημιούργημα της Αιγαιοπελαγίτικης Μοναστηριακής 

Αρχιτεκτονικής χτισμένο στο βράχο σε επιβλητική ορθοπλαγιά 300 μέτρα πάνω από την θάλασσα. Επίσκεψη, 

φωτογραφίες και κατόπιν θα βρεθούμε στην γραφική Χώρα της Αμοργού. Περπατήστε στα γραφικά δρομάκια, 

δείτε τις εκκλησίες, πιείτε το καφεδάκι σας, απολαύστε το φαγητό σας και φωτογραφηθείτε. Επιστροφή το 

βράδυ στην Αιγιάλη, διαν/ση. 
 

Ημέρα 3η: ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Πρωινό και ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – αναχώρηση με το 

τοπικό καραβάκι για ολοήμερη εκδρομή στα Κουφονήσια, την Πολυνησία της Ελλάδας όπως ονομάζουν τα 

μικρά νησάκια που βρίσκονται ανάμεσα στην Αμοργό και τη Νάξο. Στη διαδρομή μας θα δούμε τη Δονούσα και 

τη Κέρο. Θα φτάσουμε στο Πάνω Κουφονήσι με τις υπέροχες παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά. Εδώ θα 

έχουμε αρκετές ώρες στη διάθεση μας  για να ανακαλύψουμε και να απολαύσουμε τις υπέροχες χρυσαφένιες 

ακρογιαλές (Φοίνικα, Φανό, Πορί) με τα πόδια ή βαρκούλες που φεύγουν από το λιμάνι. Ακόμη περπατήστε 

στον οικισμό και απολαύστε ολόφρεσκο ψάρι στις ταβέρνες του νησιού. Το απόγευμα επιστροφή στην Αιγιάλη,  

ξεκούραση, διαν/ση. Για όσους δεν ακολουθήσουν η μέρα θα είναι ελέυθερη να απολαύσουν το μπάνιο τους ή 

τις βόλτες τους στην γραφική Αιγιάλη. 
 

Ημέρα 4η: ΝΟΤΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ – ΑΙΓΙΑΛΗ –ΘΟΛΑΡΙΑ Πρωινό και αναχώρηση για να δούμε το νότιο κομμάτι του 

νησιού τα χωριά Βρούτσης, Αρκεσίνη, Κολωφάνα για να βρεθούμε στο μοναστηριακό συγκρότημα της Αγίας 

Παρασκευής και την γραφική παραλία Παραδείσι. Λίγος χρόνος για φωτογραφίες και επιστροφή στην Αιγιάλη 

για μπάνιο, φαγητό, ξεκούραση.  Το βραδάκι θα ανηφορίσουμε στα γραφικά Θολάρια με την παραδοσιακή 

κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και τα ταβερνάκια. Χρόνος για βόλτα, φαγητό 

και αν είμαστε τυχεροί θα πετύχουμε κάποιο αυτοσχέδιο γλεντάκι με κάποιους τοπικούς οργανοπαίχτες. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 5η:  ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ – ΠΛΟΙΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και  ώρα 09:45 αναχώρηση για το όμορφο 

παραδοσιακό χωριό της Λαγκάδας. Θα κάνουμε την βόλτα μας , θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα πιούμε 

καφεδάκι στα πραδοσιακά καφενεδάκια και κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τα Κατάπολα. Εδώ θα έχουμε χρόνο 

γα βόλτες, αγορά αναμνηστικών και φαγητό. Ώρα 15:40 σαλπάρουμε για Πειραιά με συντροφιά τις υπέροχες 

εικόνες από την Αμοργό και τα Κουφονήσια. Άφιξη στον Πειραιά περίπου 21:30 αποβίβαση και επιστροφή στη 

πόλη μας με σύντομη στάση καθ’ οδόν.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Σημείωση! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις 
 

 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:  375,oo€  

 

Μονόκλινο δεν διατίθεται : Μόνο κατόπιν ζήτησης και εάν τελικά μπορέσει να διατεθεί 

από το ξεν/χείο θα υπάρχει η επιβάρυνση : 110,οο€ 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 

 Την μεταφορά , περιήγηση με το πούλμαν (περνά μαζί στο νησί) 

 Εισιτήρια πλοίου  επιβατών σε οικονομική θέση Πειραιά – Κατάπολα & αριθμημένο 

κάθισμα αεροπορικού τύπου Κατάπολα – Πειραιά  με τη Blue star Ferries 

 Εισιτήριο πούλμαν στο πλοίο  

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο  παραδοσιακό Κυκλαδίτικο τουριστικό κατάλυμα 

PELAGOS HOTEL στην Αιγιάλη 

 Ημερήσια εκδρομή στα Κουφονήσια  

 Τέσσερα (4) πρωινά σε μπουφέ   

 Συνοδό του γραφείου – ξενάγηση 

 Φ.Π.Α 24% 

 

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

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

στα περιλαμβανόμενα.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ! Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η Αμοργός είναι 

ένα νησί που δεν διαθέτει αστική συγκοινωνία και γενικότερα μέσα μαζικής μεταφοράς για αυτό και το 

γραφείο μας περνάει μαζί το πούλμαν στο νησί που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τις 

μετακινήσεις.  Επίσης όσον αφορά τα δρομολόγια των πλοίων είναι μία μόνο γραμμή και ένα δρομολόγιο 

οπότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή όσον αφορά το ναυτιλιακό. Προς καλύτερη εξυπηρέτηση των 

εκδρομέων καθώς και αποφυγή στον να μην βρίσκεται θέσεις να κάτσετε το γραφείο μας έχει 

εξασφαλίσει αριθμημένες θέσεις τύπου αεροπορικού καθίσματος στην επιστροφή που το πλοίο έρχεται 

από άλλα λιμάνια. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα σαλόνια αλλά με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζετε και σίγουρο κάθισμα.  

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι  η Αμοργός δεν διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με πολυτελή 

συγκροτήματα και σε γενικές γραμμές η επιλογή για την διαμονή είναι περιορισμένη ειδικά στις 

περιπτώσεις γκρουπ . 

 

Το γραφείο μας  τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει η  διαμονή  να γίνεται σε ένα παραδοσιακό ξεν/χείο 

στην Αιγιάλη το PELAGOS HOTEL το οποίο θεωρείται από τα πιο καθαρά και φιλόξενα καταλύματα του 

νησιού με προσωπική φροντίδα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και τηρώντας πάντα τους κανόνες 

καθαριότητας και υγιεινής, εξασφαλίζοντας στον πελάτη την  σιγουριά μιας ασφαλούς διαμονής και  

βιώνοντας  ταυτόχρονα από κοντά την φιλοξενία για την οποία φημίζονται οι Αμοργιανοί. 

 

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  το αργότερο έως 22/7/22 σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση 

του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ALPHA BANK. 
 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 17/08/22 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 & ναυτιλιακές εταιρείες προπληρώνονται από 

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

καλοκαιρινής σαιζόν γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

 

 Για ακύρωση από 26/07 έως 9/08/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 120,οο€ 

κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 10/08/22 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/

