
 
 

 
5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ 

 
 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 50 % και 

τηρούµε  κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για να έχουµε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 
1η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 26/08/20 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΡΟΣ. (432 χλµ) 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι 
του Πειραιά. Με ενδιάµεσες στάσεις στο δρόµο, άφιξη στο λιµάνι, όπου θα πάρουµε το πλοίο της 
γραµµής για την Πάρο στις 17:30. Άφιξη στο λιµάνι της Πάρου περίπου στις 21:45, επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση. 

 
2η ΜΕΡΑ , ΠΕΜΠΤΗ , 27/08/20 , ΠΑΡΟΣ. 
Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για να επισκεφθούµε τις Πεταλούδες, τοπίο µε 
ξεχωριστή οµορφιά, πυκνή βλάστηση και πολλά νερά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το 
Μοναστήρι του Χριστού στο ∆άσος καθώς και το ναό του Αγίου Αρσενίου, πολιούχου της Πάρου, 
ο οποίος καταγόταν από τα Ιωάννινα. Ακολουθεί επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας της 
Εκατονταπυλιανής ή Καταπολιανής, από τα σπουδαιότερα µνηµεία των Παλαιοχριστιανικών 
χρόνων στη χώρα µας και στο κάστρο. Επιστροφή στην Παροικιά και χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεσή σας για γεύµα και µπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα, αναχώρηση για τη 
Νάουσα, όµορφο παραλιακό χωριό στο βόρειο άκρο του νησιού. ∆ιασχίζοντας την ορεινή Πάρο, 
θα δούµε την περιοχή που έβγαινε το περίφηµο µάρµαρο της Πάρου, η «παρία λίθος» και θα 
θαυµάσουµε τις Κολυµπήθρες, µια ξεχωριστή αµµουδιά δυτικά της Νάουσας, µε τεράστιους 
βράχους σε περίεργα σχήµατα που θυµίζουν γλυπτά. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για 
βραδινό φαγητό στη Νάουσα, όπου στην παραλιακή, θα βρείτε πολλά εστιατόρια και 
ψαροταβέρνες και στα γραφικά σοκάκια θα βρείτε µικρά ταβερνάκια αλλά και εστιατόρια σε αυλές 
αναπαλαιωµένων αρχοντικών µε "δροσερές αυλές". Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση. 
 

3η ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28/08/20 , ΠΑΡΟΣ. 
       Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για αγορά αναµνηστικών, ξεκούραση και 
µπάνιο. Η Πάρος σας προσφέρει αποµονωµένες αµµουδιές αλλά και οργανωµένες πλαζ. Πλήθος 
΄΄οικογενειακών΄΄ παραλιών αλλά και κοσµοπολίτικες πλαζ όλων των ηλικιών που αρέσκονται 
στην πολυκοσµία, τη δυνατή µουσική και τα σπορ θαλάσσια ή ΄΄παραλιακά΄΄. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 

 
4η ΜΕΡΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ, 29/08/20 , ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ. 
       Πρωινό. Προαιρετική αναχώρηση για το λιµάνι, από όπου θα πάρουµε το πλοίο της γραµµής 
για τη Νάξο στις 11:20. Άφιξη γύρω στις 12:05 στη Νάξο, η οποία απλωµένη στην παραλία και το 
λόφο µε τα εντυπωσιακά λείψανα του κάστρου και τη µαγευτική θέα, η Χώρα µας καλωσορίζει µε 



την Πορτάρα και το γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και περιήγηση στο νησί ξεκινώντας από τον κούρο στις Μελάνες, που βρίσκετε σε 
αυτή τη θέση από το 570 π.Χ. Συνεχίζουµε για τον Απείρανθο το πολιτιστικό κέντρο της Νάξου, 
παραδοσιακό πετρόκτιστο χωριό στα 640 µ. υψόµετρο µε ιδιαίτερη δόµηση .Ενετικοί πύργοι , 
όµορφα παλιά διώροφα σπίτια , µαρµάρινα καλντερίµια µε καµάρες , γραφικές πλατείες µε 
καφενεία δηµιουργούν µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα που σπάνια συναντάται στον κυκλαδικό χώρο . 
Στάση για ξεκούραση και καφέ ή φαγητό. Συνεχίζουµε για το Φιλώτι, το µεγαλύτερο χωριό των 
Κυκλάδων, κέντρο της κτηνοτροφικής παραγωγής. Εδώ θα δούµε και την εκκλησία της Παναγίας 
της Φιλωτίτισσας. Συνεχίζουµε για το εκπληκτικό µοναστήρι της  Παναγίας της ∆ροσιανής.  
Επόµενη στάση είναι το Χαλκί όπου θα δούµε το παλιό αποστακτήριο κίτρου. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της ∆ήµητρας στην περιοχή Γύρουλας. Επιστροφή 
στη Χώρα της Νάξου. Θα δούµε το κάστρο, χτισµένο από τον ενετό Μάρκο Σανούδο, 
χαρακτηριστικό δείγµα µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Θα κλείσουµε την γνωριµία µας µε την Νάξο 
βγάζοντας αναµνηστικές φωτογραφίες στην Πορτάρα .Αναχώρηση µε  το πλοίο της γραµµής για 
την Πάρο στις 22:30. Άφιξη στην Πάρο στις 23:15. ∆ιανυκτέρευση. 

 
5η ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ , 30/08/20, ΠΑΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (432 χλµ) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι, όπου θα πάρουµε το πλοίο 
της γραµµής για τον Πειραιά στις 10:45. Άφιξη στον Πειραιά περίπου στις 14:45. Επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση. Με ενδιάµεσες στάσεις στο δρόµο για φαγητό και καφέ, άφιξη στην 
πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή τo συντοµότερo δυνατό  και θα 

έχετε ενηµέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 

για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  295 ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο, άνετο, υπερυψωµένο, πούλµαν του γραφείου µας, µε 
την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, Πειραιά – Πάρο και Πάρο - Πειραιά. 
- Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Πάρο, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας. 
- Τέσσερα (4) πρωινά. 
- Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
- Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του προγράµµατος και 
τις περιηγήσεις σας. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ηµερήσια εκδροµή στην Νάξο 25 € κατά άτοµο . 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαµβάνει». 
 

* Σηµείωση : Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αλλαγή στα δροµολόγια των πλοίων, το 

γραφείο µας δε φέρει ευθύνη. 
 

* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος 

των πελατών. 

 
                                                                PAMVOTIS TRAVEL  ΙΚΕ- Γραφείο Γενικού Τουρισµού         

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 

 


