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ÔÞíïò, ôï íçóß ôùí êñõììÝíùí èçóáõñþí. Íçóß ôçò ïìïñöéÜò, ôçò ðßóôçò êáé ôçò ôÝ÷íçò. Ðáôñßäá ôùí ìåãÜëùí æùãñÜöùí êáé 
ãëõðôþí. ËïõóìÝíç óôï Áðïëëþíéï öùò ðïõ ôçò ÷áñßæåé ç áíôéêñéíÞ ÄÞëïò, åßíáé ãíùóôÞ áðü ôïõò áñ÷áßïõò ÷ñüíïõò óáí 
"ÕÄÑÏÕÓÁ" Þ "ÏÖÉÏÕÓÁ". Ôï üíïìá ôçò ôï ðÞñå  áðü ôïí ðñþôï ïéêéóôÞ ôïõ íçóéïý ôïí ÔÞíï åíþ Üëëïé õðïóôçñßæïõí  ðùò 
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí ëÝîç ÔÅÍÍÏÊ  ðïõ öïéíéêéêÜ óçìáßíåé ößäé. Ï ÁñéóôïöÜíçò ôçí áíáöÝñåé ùò óêïñäïöüñï åðåéäÞ 
ðáñÞãáãå åêëåêôÜ óêüñäá.
 Ðñþôïé êÜôïéêïé ôïõ íçóéïý Þôáí ïé ºùíåò åíþ õðïôÜ÷èçêå óå Ñùìáßïõò, Ðôïëåìáßïõò ôçò Áéãýðôïõ, ÐÝñóåò êáé êáôÜ ôçí 
âõæáíôéíÞ ðåñßïäï äÝ÷ôçêå åðéäñïìÝò áðü Óáñáêçíïýò ðåéñáôÝò. Áðü ôï 1207 ùò ôï 1390 ôç äéáöÝíôåõå ç ÂåíåôéêÞ ïéêïãÝíåéá 
ôùí Ãêýæç êáé ãéá ìéêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðÝñáóå óôç ÑùóéêÞ êáôï÷Þ. Óçìáíôéêü ãåãïíüò áðïôÝëåóå ç åýñåóç ôçò 
èáõìáôïõñãÞò åéêüíáò ôçò Ðáíáãßáò ôï 1823 óôá ÷ñüíéá ôçò Ôïõñêïêñáôßáò üðùò åðßóçò êáé ï ôïñðéëéóìüò ôïõ êáôáäñïìéêïý 
ÅËËÇ ôï 1940 áðü ôïí Éôáëü Ìïõóïëßíé.
 Ç Üãíùóôç ÔÞíïò ðïõ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá Þôáí ãíùóôÞ ìüíï óôïõò ðñïóêõíçôÝò ôçò Ìåãáëü÷áñçò, óÞìåñá ðñïóöÝñåé ôéò 
éäáíéêÝò äéáêïðÝò óôïõò ëÜôñåéò ôçò êñõóôáëëÝíéáò èÜëáóóáò êáé óôïõò åñáóôÝò ôïõ áðñüóìåíïõ. Ïé åðéóêÝðôåò ôçò ÔÞíïõ, 
ðïõ áöÞíïõí ôç ×þñá ãéá ôï åóùôåñéêü ôïõ íçóéïý, áíáêáëýðôïõí ìüíïé ôïõò ôçí áéôßá ðïõ ãÝííçóå êáé áíÝèñåøå ôïõò 
ìåãáëýôåñïõò åðþíõìïõò êáé áíþíõìïõò êáëëéôÝ÷íåò ôçò íåüôåñçò  ÅëëÜäáò. ¸íá áðü ôá ìåãáëýôåñá ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ 
íçóéïý åßíáé ïé ìåãÜëåò óå ìÞêïò ðáñáëßåò ôçò, ìå ôá êñõóôÜëëéíá íåñÜ êáé ôçí ðåíôáêÜèáñç èÜëáóóá, ôéò ìáãåõôéêÝò 
áììïõäéÝò êáé áêôÝò ìå Üììï, âüôóáëï Þ ìå âñÜ÷éá óáí ãëõðôÜ ôçò öýóçò. ÁíÞêåé óôï óýìðëåãìá ôùí ÊõêëÜäùí êáé åßíáé 
ôñßôï íçóß óå ìÝãåèïò  ìåôÜ ôçí ¢íäñï êáé ôç ÍÜîï.
 Ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå ôéò ðáñáëßåò óôá Êéüíéá, óôï Ðüñôï, óôçí ÊïëõìðÞèñá, óôïí ÐÜíïñìï êáé ôïí ¢ãéï ÖùêÜ ìå  
áõôïêßíçôï Þ ìå ôï ÊÔÅË ôïõ íçóéïý. Íá ðåñðáôÞóåôå óôçí ïäü Åõáããåëéóôñßáò êáé íá øùíßóåôå áðü ôá áìÝôñçôá ìáãáæéÜ ôçò 
ðïëëÜ åßäç áðü áíáìíçóôéêÜ äþñá, ÷åéñïðïßçôåò åéêüíåò êáé óïõâåíßñ. Áðïëáýóôå ôï öáãçôü óáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÐáëëÜäáò 
óå êÜðïéï áðü ôá ãñáöéêÜ ôáâåñíÜêéá, äïêéìÜæïíôáò ôéò ôïðéêÝò ëé÷ïõäéÝò üðùò ôá ôçíéáêÜ ëïõêÜíéêá, ôá ôõñéÜ (ðáñáãùãÞ ôïõ 
ôõñïêïìåßïõ), ôç ëïýæá (åßäïò ðáóôïý ÷ïéñéíïý), ôç öñïõôÜëéá (ïìåëÝôá) êáé ðëïýóéïõò èáëáóóéíïýò ìåæÝäåò. ÔÝëïò ìç 
îå÷Üóåôå íá áãïñÜóåôå ôá ðáñáäïóéáêÜ áìõãäáëùôÜ êáé ëïõêïýìéá ìå ôéò éäéáßôåñåò ãåýóåéò. ÕðÜñ÷åé êáé äõíáôüôçôá 
çìåñÞóéùí åêäñïìþí óôç Ìýêïíï, óôç Óýñï, óôç ÄÞëï êáé óôçí ¢íäñï ï áíôéðñüóùðüò ìáò óôï íçóß èá óáò âïçèÞóåé ìå 
ðëçñïöïñßåò êáé ãéá ôá åéóéôÞñéá ìå ôá ðëïßá ôçò ãñáììÞò ìå ôáêôéêÜ äñïìïëüãéá. 

Ãéá ôõ÷üí êáèõóôåñÞóåéò Þ áëëáãÝò ôùí äñïìïëïãßùí ôùí ðëïßùí ôï ãñáöåßï ìáò äåí 
öÝñåé êáìßá åõèýíç. 

Óôçí ìåôáöïñÜ ðñïò êáé áðü ÑáöÞíá ãßíåôáé óôÜóç óôçí ðüëç ôïõ Âüëïõ åöüóïí 
õðÜñ÷ïõí åêäñïìåßò áðü Âüëï. 

Ïé ãåíéêïß üñïé óõììåôï÷Þò ôùí åêäñïìþí áíáöÝñïíôáé óôï áíáëõôéêü Ýíôõðï Êáëïêáßñé.
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Τήνος "ÔÏ ÍÇÓÉ ÔÙÍ
ÊÑÕÌÌÅÍÙÍ ÈÇÓÁÕÑÙÍ"

ÏËÅÓ ÏÉ ÁÊÔÏÐËÏÚÊÅÓ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÅÉÓ ÃÉÍÏÍÔÁÉ
ÁÐÏ / ÐÑÏÓ ÑÁÖÇÍÁ

(äéáäñïìÞ ìüíï 3 þñåò êáé 45 ëåðôÜ)
ÌÅ ÔΗΝ ÅÔÁÉÑÅÉΑ FAST FERRIES

ÏËÅÓ ÏÉ ÅÊÄÑÏÌÅÓ ÔÇÓ ÔÇÍÏÕ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÕÍ :
Ôç ìåôáöïñÜ ìå ðïýëìáí του γραφείου µας που συνοδεύει τους εκδροµείς µέχρι το λιµάνι της Τήνου και σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
Ôá åéóéôÞñéá ðëïßùí ÑáöÞíá - ÔÞíïò - ÑáöÞíá óå óáëüíéá. Ôéò ìåôáöïñÝò áðü ôï ëéìÜíé ôçò ÔÞíïõ óôá îåíïäï÷åßá ì´åðéóôñïöÞ. Ôéò 
äéáíõêôåñåýóåéò óôá îåíïäï÷åßá Þ studios Þ äùìÜôéá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðñüãñáììá, áíÜëïãá ìå ôçí åðéëïãÞ óáò. Ôá ðñùéíÜ óôá 
îåíïäï÷åßá (äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ðñùéíÜ óôá äùìÜôéá êáé óôá studios). Áñ÷çãü - óõíïäü ôïõ ãñáöåßïõ ìáò. ÁóöÜëåéá áóôéêÞò 
åðáããåëìáôéêÞò åõèýíçò.  ÖÐÁ. 
ÄÅÍ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÕÍ: Åéóüäïõò ìïõóåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí êáé ðñïáéñåôéêÝò åêäñïìÝò. Φόρος διανυκτέρευσης.
Η χρέωση ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση είναι : ξενοδοχείο 2*-  0,50€ , ξενοδοχείο 3*-  1,5€ και  ξενοδοχείο 4*-  3€ .

Μεταφορές µε πούλµαν και ακτοπλοϊκό εισιτήριο µε επιστροφή 

Αναχωρήσεις κάθε:

Επιστροφές κάθε:

Τιµές:

∆ευτέρα πρωί & βράδυ, Τετάρτη πρωί, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί.

∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Σάββατο

Έκπτωση παιδιού στις µεταφορές 25%
από Θεσσαλονίκη – 95€
από Κατερίνη & Λάρισα – 90€
από Βόλο & Λαµία – 85€ 

Ì Ï Í Ï Ê Ë É Í Á  &  Ð Á É Ä É Á

ΕðéâÜñõíóç µονοκλίνου στα δωµάτια +15 € áíÜ äéáíõêôÝñåõóç
ΕðéâÜñõíóç µονοκλίνου στα ξενοδοχεία +20 € áíÜ äéáíõêôÝñåõóç
ÐáéäéÜ åùò 3 åôþí (÷ùñßò êñåâÜôé) åßíáé äùñåÜí
ÐáéäéÜ 3 - 12 åôþí óå ôñßêëéíï äùìÜôéï ìå äýï åíÞëéêåò Ýêðôùóç -35 %
ÐáéäéÜ 3 - 5 åôþí ìüíï íáýëá (÷ùñßò êñåâÜôé) ðëçñþíïõí 60 € 

Το πούλμαν ακολουθεί
τους εκδρομείς στην Τήνο.

Χωρίς ταλαιπωρία
παράδοσης – παραλαβής

αποσκευών στο πλοίο
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ÄÅÍ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÕÍ: Åéóüäïõò ìïõóåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí êáé ðñïáéñåôéêÝò åêäñïìÝò. Φόρος διανυκτέρευσης.
Η χρέωση ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση είναι : ξενοδοχείο 2*-  0,50€ , ξενοδοχείο 3*-  1,5€ και  ξενοδοχείο 4*-  3€ .

Μεταφορές µε πούλµαν και ακτοπλοϊκό εισιτήριο µε επιστροφή 

Αναχωρήσεις κάθε:

Επιστροφές κάθε:

Τιµές:

∆ευτέρα πρωί & βράδυ, Τετάρτη πρωί, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί.

∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Σάββατο

Έκπτωση παιδιού στις µεταφορές 25%
από Θεσσαλονίκη – 95€
από Κατερίνη & Λάρισα – 90€
από Βόλο & Λαµία – 85€ 

Ì Ï Í Ï Ê Ë É Í Á  &  Ð Á É Ä É Á

ΕðéâÜñõíóç µονοκλίνου στα δωµάτια +15 € áíÜ äéáíõêôÝñåõóç
ΕðéâÜñõíóç µονοκλίνου στα ξενοδοχεία +20 € áíÜ äéáíõêôÝñåõóç
ÐáéäéÜ åùò 3 åôþí (÷ùñßò êñåâÜôé) åßíáé äùñåÜí
ÐáéäéÜ 3 - 12 åôþí óå ôñßêëéíï äùìÜôéï ìå äýï åíÞëéêåò Ýêðôùóç -35 %
ÐáéäéÜ 3 - 5 åôþí ìüíï íáýëá (÷ùñßò êñåâÜôé) ðëçñþíïõí 60 € 

Το πούλμαν ακολουθεί
τους εκδρομείς στην Τήνο.

Χωρίς ταλαιπωρία
παράδοσης – παραλαβής

αποσκευών στο πλοίο

3

1ç - 2η ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 22:00 από το γραφείο µας 
µε διάφορες στάσεις για καφέ ή φαγητό. Συνεχίζουµε για το 
λιµάνι της Ραφήνας, επιβίβαση νωρίς το πρωί στο πλοίο και 
απόπλους για Τήνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για προσκύνηµα στον Ιερό ναό της 
Μεγαλόχαρης. Απολαύστε το γεύµα σας στα γραφικά 
ταβερνάκια στη χώρα της Τήνου και το βράδυ περιηγηθείτε 
στα πλακόστρωτα δροµάκια του νησιού.

3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνουµε να περιηγηθείτε 
στο Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

1ç ηìÝñá: ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 22.00.
Må êáèïäüí óôÜóåéò óõíå÷ßæïõìå ãéá ôï ëéìÜíé ôçò ÑáöÞíáò. 

2ç ηìÝñá: ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
¢öéîç íùñßò ôï ðñùß óôç ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé 
áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç óôï íçóß ôï ðñùß, ìåôáöïñÜ 
óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá. Óôç óõíÝ÷åéá 
åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá îåêïýñáóç êáé ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá 
ìå ôçí üìïñöç ×þñá.  

3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα 
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το 
ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση 
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα 
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον 
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το 
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό 
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.

4ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Πρωινό και στη συνέχεια σας προτείνουµε να περιηγηθείτε 
στο Ιερό ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

4 çìÝñåò / 2 νύχτες

Ä I A M O N H Χαµηλή περίοδο
30-6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ /
ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί /1 διαν

Εκτός από τις 22/7  

∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ 
4 ηµέρες

Εκτός από τις 22/7 & 12/8
Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30-6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 
 

Υψηλή περίοδο
18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30-6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

Υψηλή περίοδο
18/7 έως 15/9

NIKI δωµάτια 

PALLADA / FLORA δωµάτια

SOULA δωµάτια

LEANDROS  2*   

LITO 2* / OASIS 2*

AGERI 3* / TINION 3*

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2*/ OCEANIS 2*

POSEIDONION/ VIRGINIA/AEOLOS

VOREADES

FAVIE SUZANNE 2* standard

FAVIE SUZANNE 2* deluxe

115 €

125 €

129 €

135 €

145 €

149 €

155 €

159 €

175 €

169 €

185 €

125 €

135 €

139 €

145 €

155 €

159 €

165 €

169 €

185 €

179 €

199 €

139 €

149 €

155 €

159 €

175 €

179 €

179 €

185 €

215 €

205 €

225 €

145 €

155 €

159 €

169 €

185 €

189 €

195 €

199 €

225 €

225 €

245 €

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βράδυ
4 ηµέρες 

145 €

155 €

159 €

169 €

179 €

185 €

185 €

195 €

219 €

215 €

235 €

155 €

165 €

169 €

185 €

189 €

195 €

199 €

205 €

229 €

229 €

259 €

áíá÷þñçóç êÜèå ÄåõôÝñá βράδυ
(åðéóôñïöÞ Τετάρτη)

áíá÷þñçóç êÜèå ÔåôÜñôç ðñùß
(åðéóôñïöÞ Πέµπτη)

áíá÷þñçóç êÜèå:
ÐáñáóêåõÞ âñÜäõ & ∆ευτέρα βράδυ

Τήνος
3 çìÝñåò/1 νύχτα

2 çìÝñåò/1 νύχτα



4

3 çìÝñåò/2 νύχτες 4 çìÝñåò/3 νύχτες

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30. 
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäόí  
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí 
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç, 
ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá. 
Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç ÷þñá 
ôïõ íçóéïý.  

2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ 
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα 
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το 
ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση 
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα 
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον 
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το 
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό 
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.

3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνουµε να περιηγηθείτε 
στο Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30. 
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäοí 
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí 
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. 
¢öéîç, ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá 
äùìÜôéá. Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí 
üìïñöç ÷þñá ôïõ íçóéïý
2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα 
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το 
ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση 
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα 
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον 
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το 
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό 
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3η ηµέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα γειτονικά νησιά, όπως 
∆ήλο, Μύκονο , Άνδρο, Πάρο , Σύρο. 
4ç ìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Πρωινό και στη συνέχεια σας προτείνουµε να περιηγηθείτε στο 
Ιερό ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

áíá÷þñçóç êÜèå
Σάββατο & ∆ευτέρα ðñùß

áíá÷þñçóç êÜèå
Τετάρτη ðñùß

Τήνος
Π Α Ν Α Γ Ι Α

η  Μ ε γ α λ ό χ α ρ η

Ä I A M O N H Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

Áíá÷þñçóç ∆ευτέρα
πρωί 3 çìÝñåò

Εκτός από τις 22/7

Áíá÷þñçóç Σάββατο
πρωί 3 çìÝñåò

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10  
 

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

NIKI δωµάτια 

PALLADA / FLORA δωµάτια

SOULA δωµάτια

LEANDROS  2*   

LITO 2* / OASIS 2*

AGERI 3* / TINION 3*

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2*/ OCEANIS 2*

POSEIDONION/ VIRGINIA/AEOLOS

VOREADES

FAVIE SUZANNE 2* standard

FAVIE SUZANNE 2* deluxe

135 €

145 €

149 €

155 €

169 €

175 €

175 €

179 €

209 €

199 €

219 €

139 €

149 €

155 €

165 €

179 €

185 €

189 €

195 €

219 €

219 €

239 €

145 €

155 €

159 €

169 €

179 €

185 €

185 €

195 €

219 €

215 €

235 €

155 €

165 €

169 €

179 €

189 €

195 €

199 €

205 €

229 €

229 €

259 €

Áíá÷þñçóç Τετάρτη
πρωί 4 çìÝñåò

Εκτός από τις 14/8

149 €

155 €

159 €

179 €

205 €

209 €

215 €

219 €

245 €

239 €

275 €

159 €

169 €

175 €

195 €

219 €

225 €

235 €

239 €

265 €

265 €

290 €
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3 çìÝñåò/2 νύχτες 4 çìÝñåò/3 νύχτες

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30. 
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäόí  
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí 
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç, 
ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá. 
Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç ÷þñá 
ôïõ íçóéïý.  

2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ 
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα 
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το 
ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση 
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα 
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον 
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το 
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό 
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.

3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνουµε να περιηγηθείτε 
στο Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30. 
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäοí 
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí 
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. 
¢öéîç, ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá 
äùìÜôéá. Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí 
üìïñöç ÷þñá ôïõ íçóéïý
2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της 
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. 
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα 
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το 
ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση 
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα 
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, 
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον 
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το 
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό 
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3η ηµέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα γειτονικά νησιά, όπως 
∆ήλο, Μύκονο , Άνδρο, Πάρο , Σύρο. 
4ç ìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Πρωινό και στη συνέχεια σας προτείνουµε να περιηγηθείτε στο 
Ιερό ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò 
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï 
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá 
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç 
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. 
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç 
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

áíá÷þñçóç êÜèå
Σάββατο & ∆ευτέρα ðñùß

áíá÷þñçóç êÜèå
Τετάρτη ðñùß

Τήνος
Π Α Ν Α Γ Ι Α

η  Μ ε γ α λ ό χ α ρ η

Ä I A M O N H Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

Áíá÷þñçóç ∆ευτέρα
πρωί 3 çìÝñåò

Εκτός από τις 22/7

Áíá÷þñçóç Σάββατο
πρωί 3 çìÝñåò

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10  
 

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

& 15/9 έως 20/10 

Υψηλή περίοδο
 18/7 έως 15/9

NIKI δωµάτια 

PALLADA / FLORA δωµάτια

SOULA δωµάτια

LEANDROS  2*   

LITO 2* / OASIS 2*

AGERI 3* / TINION 3*

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2*/ OCEANIS 2*

POSEIDONION/ VIRGINIA/AEOLOS

VOREADES

FAVIE SUZANNE 2* standard

FAVIE SUZANNE 2* deluxe

135 €

145 €

149 €

155 €

169 €

175 €

175 €

179 €

209 €

199 €

219 €

139 €

149 €

155 €

165 €

179 €

185 €

189 €

195 €

219 €

219 €

239 €

145 €

155 €

159 €

169 €

179 €

185 €

185 €

195 €

219 €

215 €

235 €

155 €

165 €

169 €

179 €

189 €

195 €

199 €

205 €

229 €

229 €

259 €

Áíá÷þñçóç Τετάρτη
πρωί 4 çìÝñåò

Εκτός από τις 14/8

149 €

155 €

159 €

179 €

205 €

209 €

215 €

219 €

245 €

239 €

275 €

159 €

169 €

175 €

195 €

219 €

225 €

235 €

239 €

265 €

265 €

290 €

τ ο  γ α λ α ν ό λ ε υ κ ο
Τ Ω Ν  Κ Υ Κ Λ Α ∆ Ω Ν

6 çìÝñåò

5 çìÝñåò

6 çìÝñåò

áíá÷þñçóç êÜèå Σάββατο πρωί
áíá÷þñçóç êÜèå
ÄåõôÝñá βράδυ
Παρασκευή βράδυ

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30. 
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäþí  
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí 
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç, 
ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá. Åëåýèåñïò 
÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç ÷þñá ôïõ íçóéïý. 
2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρης, 
Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα 
ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα επισκεφτούµε και θα 
προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα 
της και την έκθεση χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και 
περνώντας από τα όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, 
Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό 
της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το µουσείο 
των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην γραφική πλατεία και 
συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα 
παραλιακά ταβερνάκια. Επιστροφή και  το απόγευµα ελεύθερος 
χρόνος στην γραφική Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3η - 5η ηµέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα γειτονικά νησιά, όπως ∆ήλο, 
Μύκονο , Άνδρο, Πάρο , Σύρο. 
6ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνουµε να περιηγηθείτε óôï Éåñü 
ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò Åýñåóçò, ôï 
Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï ìïõóåßï âõæáíôéíþí 
åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò 
åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï 
ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. ¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå 
êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

1ç ηìÝñá: ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ 
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 22.00. Må 
êáèïäüí  óôÜóåéò óõíå÷ßæïõìå ãéá ôï ëéìÜíé ôçò ÑáöÞíáò. 
2ç ηìÝñá: ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
¢öéîç íùñßò ôï ðñùß óôç ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé 
áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç óôï íçóß ôï ðñùß, ìåôáöïñÜ óôï 
îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá. Óôç óõíÝ÷åéá åëåýèåñïò 
÷ñüíïò ãéá îåêïýñáóç êáé ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç 
×þñá.  
3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου. 
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρης, 
Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα 
ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα επισκεφτούµε και θα 
προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα 
της και την έκθεση χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και 
περνώντας από τα όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, 
Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό 
της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του 
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το µουσείο 
των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην γραφική πλατεία και 
συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα 
παραλιακά ταβερνάκια. Επιστροφή και  το απόγευµα ελεύθερος 
χρόνος στην γραφική Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3η - 5η ηµέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα γειτονικά νησιά, όπως ∆ήλο, 
Μύκονο , Άνδρο, Πάρο , Σύρο. 
6ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Πρωινό και στη συνέχεια σας προτείνουµε να περιηγηθείτε στο Ιερό 
ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò Åýñåóçò, ôï 
Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï ìïõóåßï âõæáíôéíþí 
åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò 
åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï 
ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá. ¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå 
êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

Ä I A M O N H Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

15/9 έως 20/10 

ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί 5 ηµ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βράδυ 6ηµ

Εκτός 19/7 & 20/7

 ∆ΕΥΤΕΡΑ βράδυ 6ηµ
Εκτός από τις
22/7 & 12/8

ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί
6 ηµέρες 

Εκτός 14/8

∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί 6 ηµ 
Εκτός από τις
22/7 & 12/8

Υψηλή
 18/7 έως

15/09

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

15/9 έως 20/10  
 

Υψηλή
18/7

έως 15/09

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

15/9 έως 20/10 

Υψηλή
 18/7 έως

15/09
NIKI δωµάτια 

PALLADA / FLORA δωµάτια

SOULA δωµάτια

LEANDROS  2*   

LITO 2* / OASIS 2*

AGERI 3* / TINION 3*

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2*/ OCEANIS 2*

POSEIDONION/ VIRGINIA/AEOLOS

VOREADES

FAVIE SUZANNE 2* standard

FAVIE SUZANNE 2* deluxe

169 €

185 €

189 €

209 €

245 €

249 €

259 €

269 €

305 €

295 €

325 €

179 €

195 €

199 €

219 €

255 €

259 €

275 €

279 €

315 €

325 €

345 €

199 €

209 €

215 €

239 €

299 €

305 €

309 €

319 €

379 €

369 €

399 €

209 €

225 €

235 €

269 €

309 €

315 €

319 €

329 €

389 €

399 €

419 €

Χαµηλή περίοδο
30/6 έως 18/7

15/9 έως 20/10 

Υψηλή
 18/7

έως 15/09
175 €

189 €

195 €

219 €

249 €

259 €

265 €

275 €

309 €

299 €

329 €

189 €

199 €

205 €

239 €

259 €

269 €

279 €

285 €

319 €

329 €

349 €

185 €

195 €

199 €

225 €

279 €

279 €

289 €

299 €

359 €

349 €

379 €

195 €

215 €

219 €

249 €

289 €

295 €

299 €

309 €

369 €

379 €

399 €

5

áíá÷þñçóç êÜèå ∆ευτέρα,
Τετάρτη, Σάββατο πρωί



Αγία Πελαγία
&

15 Αυγούστου 

6ο χλµ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35100, ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Τηλέφωνο: 2231050511, Κινητό: 6972679293 

Εστιατόριο  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Ä I A M O N H

21/7 βράδυ & 13/8 βράδυ
4ηµέρες / 2 νύκτες

21/7 πρωί & 13/8 πρωί
4ηµέρες /3 νύκτες

155 €

175 €

179 €

195 €

199 €

205 €

209 €

215 €

175 € 

185 €

190 €

210 €

235 €

240 €

250 €

255 €

ΝΙΚΗ δωµάτια 

PALLADA / FLORA δωµάτια 

SOULA δωµάτια 

LEANDROS 2* 

LITO 2* / OASIS 2*

AGERI 3* / TINION 3* 

BYZANTIO 2* / OCEANIS 2* 

POSEIDONION/ VIRGINIA/AEOLOS
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Το Aeolos Bay στην Χώρα της Τήνου, σας υπόσχεται απόδραση από 
τη ρουτίνα, και περιήγηση στον ονειρικό κόσµο της χαλάρωσης και 
της απόλαυσης που προσφέρει ο µεγάλος σκιερός απάνεµος κήπος 
του. Η µοναδική πισίνα του ξενοδοχείου αλλά και το Pool Bar 
Restaurant, είναι όλα κάτω από την ανάσα της θάλασσας. ∆ωρεάν 
wi-fi παρέχεται. Όλα τα δωµάτια του τύπου Standard δωµάτιο 
περιέχουν λουτρό µε ντουζιέρα, τηλεόραση flat screen, 
χρηµατοκιβώτιο, ψυγείο

A E O L O S  B A Y  3 *

Το πρόσφατα ανακαινισµένο ξενοδοχείο βρίσκεται βñßóêåôáé óôï 
êÝíôñï ôçò ðüëçò ôçò ÔÞíïõ, áðÝ÷åé 1÷ì áðü ôï ëéìÜíé. Ëåéôïõñãåß 
üëï ôï ÷ñüíï. Ôá äùìÜôéá ðáñÝ÷ïõí ìðÜíéï Á/C ,ôçëåüñáóç êáé 
ìðáëêüíé. Ïé ðáñï÷Ýò ôïõ îåíïäï÷åßïõ ðåñéëáìâÜíïõí ñåóåøéüí, 
Üíåôï êáèéóôéêü, áßèïõóá ðñùéíïý, ìðáñ και free wi-fi.

B Y Z A N T I O  2 *

Η πλήρης ανακαίνιση του ξενοδοχείου το 2004 και η ολοκληρωµένη 
επέκταση του το 2007, µε την ανέγερση της νέας deluxe πτέρυγας, 
αναδεικνύει ένα ξενοδοχείο ζωντανό µύθο που διαθέτει pool 
bar,Πισίνα µε υδροµασάζ ,Οµπρέλες και ξαπλώστρες, Gift Shop, 
Reception ,Internet corner Όλα τα δωµάτια διαθέτουν τηλεόραση 
αυτόνοµο κλιµατισµό, ψυγείο, σεσουάρ και µπάνιο. FREE WIFI  

F A V I E  S U Z A N N E  2 *

To Ξενοδοχείο Ωκεανίς ανακαινίσθηκε πλήρως το 2003 και 
περιλαµβάνει 38 δωµάτια.Bρίσκεται στο παραλιακό τµήµα της πόλης 
της Τήνου.Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi, κλιµατιζόµενα δωµάτια µε 
µπαλκόνι, πρωινό σε µπουφέ και µπαρ δίπλα στη θάλασσα. Τα 
δωµάτια στο Oceanis διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και ιδιωτικό 
µπάνιο µε ντους και στεγνωτήρα µαλλιών. Κάποια έχουν θέα στο 
Αιγαίο Πέλαγος και το λιµάνι και µερικά έχουν θέα στην πόλη. Στην 
ευρύχωρη τραπεζαρία σερβίρεται το πρωινό ενώ διάφορα ποτά και 
καφέ µπορείτε να απολαύσετε στο µπαρ. FREE WIFI

O C E A N I S  2 *

Ξενοδοχείο δίπλα στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης, µε θέα προς τον 
Ιερό Ναό της. ∆ιαθέτει δωµάτια µε κλιµατισµό, τηλεόραση, ψυγείο, 
µπάνιο,στεγνωτήρας µαλλιών. FREE WIFI

O A S I S  2 *

Το ξενοδοχείο είναι στο κέντρο της πόλης µε όλα σχεδόν τα δωµάτια 
του να έχουν καταπληκτική θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Τα 25 
δωµάτια µας παρέχουν όλες τις ανέσεις όπως κλιµατισµό, minibar, 
τηλεόραση και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

L I T O  2 *

Ξ Ε Ν Ο ∆ Ο Χ Ε Ι Α

Τήνου
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Το Ageri Hotel απέχει 150µ. από την εκκλησία της Παναγίας, ενώ 
προσφέρει κλιµατιζόµενα δωµάτια µε ιδιωτικό µπαλκόνι. ∆ιαθέτει 
µπαρ και σερβίρει καθηµερινά πρωινό σε µπουφέ. Τα δωµάτια του 
Ageri έχουν ξύλινη επίπλωση και δάπεδο µε πλακάκι. Είναι 
εξοπλισµένα µε µίνι ψυγείο, επιφάνεια εργασίας και ιδιωτικό µπάνιο 
µε δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα µαλλιών. FREE 
WIFI

A G E R I  3 *

Âñßóêåôáé στην ×þñáò ôçò ÔÞíïõ êáé ðÜíù áðü ôï íÝï ëéìÜíé. 
×ôéóìÝíï óå ðáñáäïóéáêü- íçóéþôéêï óôõë, äéáèÝôåé óáëüíé, 
ñåóåøéüí, áßèïõóá ðñùéíïý, âåñÜíôåò ìå õðÝñï÷ç èÝá óôçí ×þñá 
êáé óôçí èÜëáóóá êáé Üíåôá äùìÜôéá ìå ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, 
øõãåßï, ìðáëêüíé êáé ìðÜíéï. FREE WIFI

L E A N D R O S  2 *

Êáéíïýñãéï êôßñéï, ÷ôéóìÝíï ôï 2007, âñßóêåôáé êïíôÜ óôçí ëåùöüñï 
ôçò Ìåãáëü÷áñçò 150 ìÝôñá áðü ôçí åêêëçóßá, óôï êÝíôñï ôçò 
×þñáò ôçò ÔÞíïõ. ÄéáèÝôåé ñåóåøéüí, óáëüíé, âåñÜíôá êáé 
êáéíïýñãéá äùìÜôéá ìå ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, øõãåßï, ìðÜíéï, 
ìðáëêüíé. FREE WIFI

S O U L A  δ ω µ ά τ ι α

AEOLOS BAY 3*
ΟCEANIS 2*
ÂÕÆÁÍÔÉÏ 2* 
OASIS 2* 
LITO 2*  
FAVIE SUZANNE 2*  
AGERI 3* 

LEANDROS 2* 
SOULA äùìÜôéá 
ÍÉÊÉ äùìÜôéá 
PALLADA studios   

Ν Ι Κ Η  δ ω µ ά τ ι α

Bñßóêåôáé ðßóù áðü ôçí ëåùöüñï ôçò Ìåãáëü÷áñçò 150 ìÝôñá áðü 
ôçí åêêëçóßá, óôï êÝíôñï ôçò ×þñáò ôçò ÔÞíïõ. ¸íá ðáñáäïóéáêü 
ðåôñüêôéóôï áñ÷ïíôéêü áíáêáéíéóìÝíï ìå ìåãÜëá äùìÜôéá (äß÷ùñá 
áðü 2 ùò 7 Üôïìá). ÄéáèÝôåé âåñÜíôá êáé äùìÜôéá ìå ôçëåüñáóç, 
êëéìáôéóìü, åîïðëéóìÝíï ðïëõêïõæéíÜêé, øõãåßï, ìðÜíéï, ìðáëêüíé. 
FREE WIFI

P A L L A D A  s t u d i o s
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ÍÁÏÓ

1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΕΤΖΙ∆ΗΣ TOURS - ΑΡ. ΜΗΤ. Ε . 0933 Ε60000083000
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Bñßóêåôáé ðÜíù óôçí ëåùöüñï ôçò Ìåãáëü÷áñçò ìüíï 100 ìÝôñá 
áðü ôçí åêêëçóßá, óôï êÝíôñï ôçò ×þñáò ôçò ÔÞíïõ. ÄéáèÝôåé Üíåôá 
äùìÜôéá ìå ôçëåüñáóç, êëéìáôéóìü, øõãåßï, ìðÜíéï, ìðáëêüíé êáé 
êáôÜóôçìá ìå óïõâåíßñ, åéêüíåò êáé ëáìðÜäåò. Free wi-fi.

Τήνος


