
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

 
 

5/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                    ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για Aλιβέρι, με ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα, και στη συνέχεια  για  Κάρυστο, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Στην επιστροφή θα περάσουμε από τα Νέα Στύρα, απ’ όπου θα πάρουμε το 

φεριμπότ για την Αγία Μαρίνα και κατόπιν θα συνεχίσουμε με το πούλμαν για την Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 

 

5/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

Αναχώρηση στις 07:30 για τους Άγιους Πάντες με στάση στο ύψος της Λειβαδιάς. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 

προς Δίστομο και Δεσφίνα, περνάμε από την Ιτέα και φθάνουμε στο γραφικό παραλιακό χωριό των Αγίων Πάντων, 

όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό και θα παραμείνουμε στην παραλία της περιοχής για μπάνιο και γεύμα. 

Ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, η παραλία, μήκους 330 μέτρων, είναι απάνεμη και θεωρείται ιδανική επιλογή για 

μπάνιο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Γαλαξίδι για καφέ και βόλτα, και κατόπιν θα συνεχίσουμε για Αθήνα με 

σύντομη στάση στο Olympus Plaza στην Εθνική Οδό.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

5/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                 ΚΟΡΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τον καταπράσινο Κόρφο, το γραφικό ψαροχώρι της Κορινθίας με τον απάνεμο κόλπο και 

το υπέροχο φυσικό τοπίο. Άφιξη στην παραλία, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό στα χαρακτηριστικά 

ταβερνάκια της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ με σύντομη στάση στον Ισθμό για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ  

 

7/9/2021 ΤΡΙΤΗ            ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ – ΜΑΝΔΡΑ         ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:30 για τη Μάνδρα, όπου θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό στη Μονή της Παναγίας της 

Γοργοεπηκόου. Η μονή βρίσκεται στην κορυφή της οροσειράς με θέα στη θάλασσα της Ελευσίνας και γιορτάζει 

στις 8 Σεπτεμβρίου. Μετά το τέλος της λειτουργίας, επιστρέφουμε στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 7 ευρώ 

 

8/9/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ               ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ  – ΛΟΥΤΡΑΚΙ          ΑΠΟΓΕΥΜΑΣΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 15:00 για την Παναγία τη Γιάτρισσα στο Λουτράκι, που σήμερα γιορτάζει. Κατόπιν συνεχίζουμε 

για τη γνωστή παραλία του Λουτρακίου, όπου θα παραμείνουμε για καφέ, φαγητό και μπάνιο. Επιστροφή το βράδυ 

στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ 

 

 

11/9/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ                                                ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, λόγω 

της μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, για να 

προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για Ραφήνα, και 

επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

 

 

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 107 

Παλατάκι, Χαϊδάρι  

Τ: 210 5324850  

 

w: www.mgtravel.gr  e: info@mgtravel.gr 
 

 

http://www.mgtravel.gr/
mailto:e:%20info@mgtravel.gr


11-12/9/2021                                        ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ & ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ                                  2 ΗΜΕΡΕΣ 

11/9/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 08:00, πρώτη στάση στο Αρτεμίσιο για καφέ και κατόπιν στην Καλαμάτα 

για περίπατο στην πόλη και μεσημεριανό γεύμα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από τη Μεσσηνιακή Μάνη, 

περνάμε από την ξακουστή Καρδαμύλη και τη Στούπα, και φθάνουμε στην Αρεόπολη. Η ιστορική πρωτεύουσα της 

Μέσα Μάνης έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός. Η ονομασία της οφείλεται στον θεό του 

πολέμου Άρη ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Η πλούσια ιστορία 

είναι χαραγμένη στα μνημεία, στα καλντερίμια και στα πυργόσπιτα οπλαρχηγών και σπουδαίων Μανιατών, όπως της 

οικογένειας Μαυρομιχάλη, που θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά. Άφιξη στην πόλη, τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

12/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τον Όρμο και τα Σπήλαια Διρού, όπου το μεγαλείο της φύσης 

αποτυπώνεται στα μοναδικής ομορφιάς πετρώματα, στους σταλαγμίτες, τους σταλακτίτες και τους υπέροχους 

κρυστάλλους (προαιρετική επίσκεψη). Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας προς το Ακρωτήριο Ταίναρο, φθάνουμε στη Βάθεια, 

έναν από τους πιο πολυφωτογραφημένους οικισμούς της Λακωνικής Μάνης. Σκαρφαλωμένη πάνω σε λόφο, με θέα στη 

Μεσόγειο, η Βάθεια φημίζεται για τους πέτρινους πύργους της που χτίστηκαν μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα και αποτελούν 

εξαιρετικά δείγματα λαϊκής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Αφού βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, συνεχίζουμε 

για τον γραφικό Γερολιμένα, όπου θα σταματήσουμε για καφέ ή ουζάκι. Επόμενος σταθμός, το Γύθειο, χτισμένο 

αμφιθεατρικά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, με τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τον νησιώτικο αέρα, όπου θα 

παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ    

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό 

 

12/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                  ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για το κοσμικό θέρετρο της Πελοποννήσου, το δημοφιλέστατο Πόρτο Χέλι, με ενδιάμεση 

στάση στον Ισθμό. Άφιξη στην παραλία της Κόστας, με τη χρυσή αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα. Από την Κόστα αναχωρούν καραβάκια για τις Σπέτσες. Όσοι 

επιθυμούν μπορούν να περάσουν απέναντι, για μια βόλτα στην Ντάπια και στο Παλιό Λιμάνι, ή για να κολυμπήσουν 

στις παραλίες του νησιού. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο χωριό του Πόρτο Χελίου, με τη 

χαρακτηριστική μαρίνα, τον δεντρόφυτο παραλιακό δρόμο και τα μαγαζάκια,  όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Το 

βράδυ, επιστροφή στην Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου) 

 

 

12/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ           ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσού με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Χτισμένη σε επιβλητικό τοπίο, 

ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η μονή οφείλει το όνομά της στη 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και έχει μακραίωνη ιστορία. Αφού απολαύσουμε την 

ατμόσφαιρα και το τοπίο, θα συνεχίσουμε προς τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού για μεσημεριανό φαγητό. 

Επόμενος σταθμός, το όμορφο Καρπενήσι για καφέ και βόλτα. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα, με σύντομη 

στάση στη Λαμία. 

Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ   

 

 

13/9/2021  ΔΕΥΤΕΡΑ                                ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 16:00 για τον Χριστό στα Σπάτα, τον τρισυπόστατο ναό της Αναστάσεως του Χριστού όπως 

ονομάζεται επίσημα, που γιορτάζει τρεις φορές τον χρόνο: την ημέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και 

την ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μετά τον εσπερινό, συνεχίζουμε για καφέ ή ουζάκι στη Λούτσα, και το 

βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 8 ευρώ  

 

 

19/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                   ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονή της Παναγίας της Έλωνας στην Κυνουρία με σύντομη στάση στον Ισθμό. 

Περνώντας από Άστρος και Λεωνίδιο, φθάνουμε στο επιβλητικό μοναστήρι που είναι χτισμένο σε κοίλωμα βράχου 

στο νότιο τμήμα της οροσειράς του Πάρνωνα. Συνεχίζουμε για την παραλία Πλάκας (Λεωνιδίου), όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

 



18-19/9/2021                                  ΠΑΡΓΑ–ΣΥΒΟΤΑ  (ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)                    2 ΗΜΕΡΕΣ 

18/9/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για το Μενίδι Αμφιλοχίας, με ενδιάμεσες στάσεις. Ξεκινάμε από την 

Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, διασχίζουμε την εντυπωσιακή καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, περνάμε στην 

Ιόνια Οδό και φθάνουμε στο παραθαλάσσιο Μενίδι, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Κατόπιν 

συνεχίζουμε μέσω Άρτας για την Αμμουδιά, το γραφικό χωριουδάκι στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, όπου θα 

κάνουμε στάση για καφέ. Επόμενος σταθμός, η πανέμορφη Πάργα, που φημίζεται για τις έντονες εναλλαγές 

χρωμάτων, τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και το υπέροχο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

19/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα μοναδικά Σύβοτα: εξωτικές παραλίες,  θεσπέσιες 

αμμουδιές, καταπράσινοι λόφοι και κατάφυτα νησάκια συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που δικαίως έχει κερδίσει 

τον τίτλο της ελληνικής Καραϊβικής. Θα παραμείνουμε για καφέ και προαιρετικά για μπάνιο. Με τις καλύτερες 

εντυπώσεις αναχωρούμε για την επιστροφή μας, με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό στο Μενίδι ή στην Αμφιλοχία και 

για καφέ καθοδόν.    

Τιμή συμμετοχής: 95 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό, 

μεταφορές και περιηγήσεις (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 

25-26/9/2021                                     ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ                        2 ΗΜΕΡΕΣ 

25/9/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονεμβασιά με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. Η 

πασίγνωστη βυζαντινή καστροπολιτεία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και ενώνεται με τη στεριά μέσω στενής 

γέφυρας. Αυτή ήταν η μόνη είσοδος, η «μόνη έμβαση» όπως έλεγαν, στη Mονεμβασιά, και σε αυτό οφείλει την 

ονομασία της. Αφού απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, με τα πλακόστρωτα καλντερίμια, τα 

παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές και την ασύγκριτη θέα στο πέλαγος, θα συνεχίσουμε την ημέρα μας με μπάνιο και 

γεύμα στην παραλία της περιοχής. Το απόγευμα αναχωρούμε για τη Νεάπολη, άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

26/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά τα πρωινό, αναχωρούμε για τη σαγηνευτική Ελαφόνησο, το σμαραγδένιο νησί της 

Πελοποννήσου. Παραμονή στη διάσημη παραλία του Σίμου με τα πεντακάθαρα νερά, τους αμμόλοφους και τα 

πανέμορφα κρίνα της θάλασσας, για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες 

στάσεις στο Γύθειο και το Σπαθοβούνι. 

Τιμή συμμετοχής: 80 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με 

πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 

25-26/9/2021                                                               ΤΗΝΟΣ                                               2 ΗΜΕΡΕΣ 

25/9/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας και επιβίβαση στο πλοίο για το νησί της 

Μεγαλόχαρης. Άφιξη στην Τήνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση ή βόλτα. Το 

απόγευμα θα επισκεφθούμε τη Μονή Κεχροβουνίου, όπου μόνασε η Αγία Πελαγία, και θα συνεχίσουμε για το γύρο 

του νησιού, περνώντας από το χωριό Βώλαξ, με το μοναδικό σεληνιακό τοπίο, και τον γραφικό Πύργο, γενέτειρα 

σπουδαίων γλυπτών. Εκτός από τα θαυμάσια δημιουργήματα της μαρμαροτεχνίας που μπορεί κανείς να θαυμάσει 

σε διάφορα σημεία του χωριού, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το σπίτι του Γιαννούλη Χαλεπά και τη 

Σχολή Καλών Τεχνών. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη χώρα για ξεκούραση και διανυκτέρευση.  

26/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: Το πρωί, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στον κυριακάτικο εκκλησιασμό στη 

Μεγαλόχαρη. Μετά το τέλος της λειτουργίας, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να πάρουμε πρωινό και στη συνέχεια 

έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στη χώρα της Τήνου. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για 

Ραφήνα και στη συνέχεια, στο πούλμαν για Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 90 ευρώ  

Περιλαμβάνονται: Μεταφορά από και προς Ραφήνα, εισιτήρια πλοίων Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, διαμονή σε 

δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον) 

 

 

26/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ                                               ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, λόγω 

της μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, για να 

προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για Ραφήνα, και 

επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 



 

26/9/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ             ΡΟΒΙΕΣ – ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τη Νέα Αρτάκη, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μονή του Οσίου 

Δαυίδ του Γέροντα, που είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Η μονή ιδρύθηκε  τον 16ο αιώνα από τον  

Όσιο Δαυίδ και σήμερα είναι ιδιαιτέρως γνωστή. Στο υπόγειό της υπάρχει μικρός ναός των Αγίων Αναργύρων με 

αγιογραφίες του 17ου αιώνα. Από τα ωραιότερα παραθαλάσσια χωριά της Βόρειας Εύβοιας, οι Ροβιές είναι εξίσου 

γνωστές για την τεράστια παραλία που εκτείνεται κατά μήκος της καταπράσινης ακτογραμμής, στην οποία θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στο Προκόπι και 

στη Νέα Αρτάκη.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

30/9-4/10                    ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ                          5 ΗΜΕΡΕΣ 

30/9/ 2021 ΠΕΜΠΤΗ: ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 05:45 και πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο 

νησί των ιπποτών. Πρώτη επίσκεψη, στον συγκλονιστικό βιότοπο των Πεταλούδων! Αμέτρητα δέντρα, πλατάνια, 

σχίνα, κουμαριές, μυρτιές κ.ά. συνθέτουν μια τροπική εικόνα, προσφέροντας δροσιά, υγρασία και τροφή στις 

πορτοκαλοκόκκινες νυχτοπεταλούδες. Επόμενος σταθμός, η παραδοσιακή Φιλέρημος με τα πλουμιστά παγώνια έξω 

από το ναό της Παναγίας του 14ου αιώνα και το δρόμο του Γολγοθά, που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό με τη 

μαγευτική θέα! Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, αρχίζοντας από το λόφο του Μόντε 

Σμιθ με την πανοραμική θέα. Περίπατος στα δρομάκια, στο παλιό λιμάνι και στο Κάστρο των Ιπποτών. Χρόνος για 

γεύμα και κατόπιν για απογευματινό καφέ στις ανακαινισμένες Θέρμες της Καλλιθέας. Το βράδυ τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

1/10/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ Μετά το πρωινό μεταφορά στο λιμάνι της Ρόδου και επιβίβαση σε 

σκάφος με προορισμό την πανέμορφη Σύμη με τα χαρακτηριστικά σπιτάκια και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν 

τα κενά μεταξύ των αμφιθεατρικών κάτασπρων σπιτιών. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας 

φυσική ομορφιά σε πρότυπο νησιώτικο στιλ. Κρυστάλλινη θάλασσα, φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που 

σκλαβώνει τον επισκέπτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, 

την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το μοναστήρι «γεμίζει» το φυσικό λιμανάκι με το 

επιβλητικό καμπαναριό και τα αμέτρητα κελιά. Επιστροφή το απόγευμα στη Ρόδο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2/10/2021 ΣΑΒΒΑΤΟ: ΡΟΔΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Μετά το πρωινό  ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Ρόδου 

ή  προαιρετικά επιβίβαση στο πλοίο για  μια μοναδική ημερήσια εκδρομή στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, 

το πανέμορφο Καστελόριζο. Το ακριτικό νησί, γνωστό και ως Μεγίστη από την αρχαιότητα, πήρε την ονομασία 

Καστελόριζο  την εποχή των Σταυροφόρων (Καστέλο Ρόσο) από τους κόκκινους βράχους στους οποίους χτίστηκε το 

κάστρο. Φημίζεται για τα παραδοσιακά αρχοντόσπιτα νεοκλασικού τύπου  ενώ διαθέτει εντυπωσιακά κτίρια, όπως  το 

Δημαρχείο και η Νέα Αγορά, το Τζαμί, τη «Σαντράπεια Αστική Σχολή», την προτομή της Κυράς της Ρω και το 

μνημείο των Αγνώστων στρατιωτών. Θα υπάρξει χρόνος για γεύμα, καθώς η τοπική κουζίνα είναι ιδιαίτερα γευστική. 

Το απόγευμα επιστροφή με το πλοίο στη Ρόδο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3/10/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος στη πόλη της Ρόδου. Εναλλακτικά σας 

προτείνουμε προαιρετική ημερήσια εκδρομή  στη γραφική Χάλκη, γνωστή και ως ο παράδεισος του αρχιπελάγους. 

Περνάμε  στο ακριτικό ψαροχώρι από το λιμάνι της Καμείρου για να επισκεφτούμε το Νημποριό με τα λουσμένα στο 

φως διώροφα και τριώροφα σπίτια του με τους χρωματιστούς τοίχους και τις κεραμοσκεπές που μοιάζουν με 

καραβάκια, γαντζωμένα στο γιαλό, αλλά και την εκκλησία του πολιούχου Αγ. Νικολάου με την περίτεχνα στρωμένη 

αυλή του με τα παραδοσιακά «χοχλάκια» της θάλασσας. Eπιστροφή στη Ρόδο και χρόνος ελεύθερος για απογευματινό 

μπάνιο η βόλτα στην παραλία της περιοχής. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4/10/2021 ΔΕΥΤΕΡΑ: ΡΟΔΟΣ-ΑΘΗΝΑ Πρωινό και αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή στις Ανατολικές ακτές 

του νησιού. Θα προσκυνήσουμε στη Μονή της Παναγίας της Τσαμπίκας και θα προχωρήσουμε μέχρι την 

Αιγαιοπελαγίτικη Λίνδο με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα γραφικά πλακόστρωτα και την Ακρόπολη να δεσπόζει ψηλά 

πάνω στο βράχο. Τελευταίος μας σταθμός, οι Επτά Πηγές, ένα καταφύγιο δροσιάς και ξεκούρασης για τους 

περιηγητές του νησιού, στην αγκαλιά των πλατανιών και των πεύκων. Χρόνος για περίπατο και απολαυστικά 

εδέσματα (έξοδα ατομικά). Αργότερα, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 

 

Τιμή συμμετοχής: 315  ευρώ σε δίκλινο, 415 ευρώ σε μονόκλινο* 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με φόρους αεροδρομίων, μεταφορές και εκδρομές στη Ρόδο με 

πούλμαν, 4 διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένο κεντρικό ξενοδοχείο (Ηοtel Agla 4*), 4 πρωινά και 4 δείπνα, εισιτήρια 

πλοίου για την εκδρομή στη Σύμη, αρχηγός/συνοδός. Δεν περιλαμβάνονται: συμμετοχή στις εκδρομές  σε Χάλκη 

(40€) και Καστελόριζο (60€) (προπληρώνονται στο γραφείο μας),  ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό,  είσοδοι σε 

μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.* Η παραπάνω τιμή αφορά κρατήσεις  με προκαταβολή 50% έως και 30 

ημέρες πριν από την αναχώρηση. Μετά τη συγκεκριμένη περίοδο θα υπάρχει προσαύξηση  40 ευρώ. 


