
 

 

 
 

 
6 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 

τηρώντας κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 13/08/2020,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ  (420 χλµ). 
    Συγκέντρωση των εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση από την Ακαδηµία. 
Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο για καφέ άφιξη στην Καβάλα . Σχετική παραµονή στην παραλία 
της Καβάλας για φαγητό . Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιµάνι . Επιβίβαση στο πλοίο της 
γραµµής και αναχώρηση για το λιµάνι της Μυτιλήνης στις 18:00 το απόγευµα . Άφιξη στο νησί 
γύρω στις 01:30 το βράδυ . Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο . 
Τακτοποίηση στα δωµάτια . ∆ιανυκτέρευση,  
 
2η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14/08/2020,ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΚΑΛΛΟΝΗ - Μ. ΛΕΙΜΩΝΟΣ – ΜΟΛΥΒΟΣ 
– ΠΕΤΡA - ΜΥΤΙΛΗΝΗ (123 χλµ).  
   Πρωινό. Αναχώρηση µέσω Καλλονής, για επίσκεψη στη µονή Λειµώνος η οποία ιδρύθηκε το 
1526 από τον Άγιο Ιγνάτιο πάνω στα ερείπια βυζαντινού µοναστηριού και αφιερώθηκε στον 
Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκεί Θα δούµε το κελί του Αγίου Ιγνατίου, το Άβατον για τις γυναίκες και το 
καταπληκτικό Μουσείο µε τα κειµήλια ανεκτίµητης πολιτισµικής και ιστορικής αξίας . 
Συνεχίζουµε την εκδροµή µας στην Πέτρα , παραλιακό χωριό µε την χρυσή αµµουδιά και τα 
κρυστάλλινα νερά της . Εκεί θα προσκυνήσουµε στο ναό της παναγία της Γλυκοφιλούσας , ο 
οποίος είναι χτισµένος πάνω σε βράχο ύψους 40 µέτρα και η ανάβαση γίνεται µε 114 
σκαλοπάτια πάνω σε βράχο . Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και φαγητό. Το 
απόγευµα θα πάµε για καφέ στο γραφικό Μόλυβο ή Μήθυµνα, η οποία είναι  χτισµένη µε την 
άφθονη ντόπια µολυβή πέτρα . Επίσης θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα 
σας  στα γραφικά στενά µε τα καλντερίµια και τα πολλά µαγαζάκια . Από εκεί επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας  για ξεκούραση . Το βράδυ αναχώρηση για την πόλη της Μυτιλήνης για βόλτα 
και φαγητό στις τοπικές ταβέρνες . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 15/08/2020, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ –
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ (70 χλµ). 
Πρωινό . Επιβίβαση στο πούλµαν  και αναχώρηση για προσκύνηµα στο µοναστήρι του Αγ. 
Ραφαήλ που ιδρύθηκε το 1963, ύστερα από ένα θαυµαστό κύκλο ονείρων, που οδήγησαν στην 
ανεύρεση των οστών των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που µαρτύρησαν από τους 
Τούρκους το 1463. Συνεχίζουµε την ηµερήσια εκδροµή µας στους Μανταµάδες. Ο Μανταµάδος 
είναι πασίγνωστος για τον προστάτη Ταξιάρχη , η εκκλησία η οποία βρίσκεται σε µικρή 
απόσταση από το χωριό µέσα σε ολόφωτο χώρο από πεύκα και ελιές. Θα  προσκυνήσουµε την 
θαυµατουργή εικόνα του Αρχάγγελου, µε το αυστηρό ύφος και τα επιχρυσωµένα φτερά, η οποία 
φτιάχτηκε από τη λάσπη και το αίµα των µοναχών που σφαγιάστηκαν από Σαρακηνούς  
 



 
πειρατές όπως αναφέρει ο θρύλος .Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το παλιό παραδοσιακό 
τυροκοµείο για να γνωρίσουµε ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα του νησιού, το λαδοτύρι, που 
παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα . Επιβίβαση στο πούλµαν για να επιστρέψουµε στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Αναχώρηση αργά το απόγευµα για την πόλη της Μυτιλήνης όπου θα 
έχουµε χρόνο ελεύθερο για βόλτα στα όµορφα σοκάκια της και για  φαγητό  στις παραδοσιακές 
ψαροταβέρνες του  νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο .  ∆ιανυκτέρευση. 
  
4η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 16/08/2020, ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΑΓΙΑΣΟΣ–ΠΛΩΜΑΡΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ (48 χλµ). 
      Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό ορεινό χωριό της Αγιάσου για να προσκυνήσουµε 
την θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Η εκκλησία στεγάζει Εκκλησιαστικό Μουσείο µε µια 
σηµαντική συλλογή χειρογράφων, σκευών και άλλων εκκλησιαστικών αντικειµένων. Σχετική 
παραµονή εκεί για να απολαύσουµε τον καφέ  µας που ψήνεται στη χόβολη .  Συνεχίζουµε την 
διαδροµή µας για να επισκεφθούµε το παραδοσιακό αποστακτήριον ενός εκ των 
δηµοφιλέστερων ούζων της Μυτιλήνης,  το εργοστάσιο Βαρβαγιάννη όπου θα γνωρίσουµε την 
παραδοσιακή τέχνη της απόσταξης του τοπικού ούζου, για το οποίο φηµίζεται το νησί . Στην 
συνέχεια θα καταλήξουµε στο ξακουστό Πλωµάρι , παραλιακό χωριό  µε την παραδοσιακή 
οµορφιά  όπου θα έχουµε χρόνο για φαγητό στα ταβερνάκια και να γνωρίσουµε την πόλη.  Στη 
συνέχεια, επιστροφή στη Μυτιλήνη όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για να επισκεφθούµε τον 
ναό του Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης που δεσπόζει επιβλητικός από τις αρχές του αιώνα. Από 
εκεί  διασχίζοντας το πλακόστρωτο θα κατευθυνθούµε  προς την παλιά αγορά και την παλιά 
πόλη της Μυτιλήνης. Όµορφη διαδροµή µε αξιόλογα σηµεία ενδιαφέροντος. Ακολουθεί 
ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΜΕΡΑ , ∆ΕΥΤΕΡΑ, 17/08/2020,  ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ∆ΑΣΟΣ – ΣΙΓΡΙ – ΕΡΕΣΟ 
– ΜΥΤΙΛΗΝΗ (197χλµ) . 

     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Απολιθωµένο δάσος της Λέσβου το 
οποίο είναι ένα από τα δύο µεγαλύτερα απολιθωµένα δάση στον κόσµο (το άλλο είναι το Εθνικό 
Πάρκο Απολιθωµένου ∆άσους στην Αριζόνα). Απολιθωµένοι κορµοί βρίσκονται διάσπαρτοι σε 
µία έκταση 150 τετραγωνικών χιλιοµέτρων που περικλείεται από τους οικισµούς Σίγρι, Ερεσός και 
Άντισσα στη δυτική Λέσβο. Κατά την διάρκεια της διαδροµής θα εκπλαγούµε από τις αλλαγές του 
τοπίου. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την υπέροχη Σκάλα Ερεσού την πατρίδα την 
µεγάλης ποιήτριας Σαπφούς όπου µπορούµε να κάνουµε µπάνιο στην υπέροχη αµµουδιά και να  
γευµατίσουµε ελεύθερα στα διάφορα ταβερνάκια. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο 
µας. Το βράδυ αναχώρηση για την πόλη της Μυτιλήνης όπου θα έχουµε χρόνο ελεύθερο στην 
διάθεσή µας για τις τελευταίες µας βόλτες στο νησί και για φαγητό στα τοπικά ταβερνάκια µε τις 
τοπικές σπεσιαλιτέ . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

6η ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ, 18/08/2020, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΕΝ ΠΛΩ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (420 χλµ) . 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι όπου θα πάρουµε το πλοίο της 
γραµµής από τη Μυτιλήνη στις 05:50 το πρωί. Άφιξη στο λιµάνι της Καβάλας περίπου στις 13:20 το 
µεσηµέρι .Επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεση στάση στο δρόµο για φαγητό, φτάνουµε στην 
πόλη µας γεµάτοι όµορφες εικόνες και αναµνήσεις από το ταξίδι µας ! 

 
                                  

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  
 

• 210 ευρώ κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια µε διαµονή στην Μονή 
του Αγίου Ραφαήλ.  

 

• 315 € κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια µε διαµονή στο ξενοδοχείο 
Silver Bay Hotel & Bungalows .  

  
 
 
 
 



 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Μεταφορά µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο, άνετο, υπερυψωµένο, πούλµαν του γραφείου µας, µε την 
πολυετή εµπειρία των οδηγών µας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Καβάλα – Μυτιλήνη σε οικονοµική θέση και Μυτιλήνη – Καβάλα σε κάθισµα 
αεροπορικού τύπου. 
-Πέντε  (5) διανυκτερεύσεις στη Μυτιλήνη σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας. 
-Πέντε  (5) πρωινά.  
-Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-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, κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
 
Για τυχόν καθυστερήσεις αναχωρήσεων των πλοίων ή αλλαγές δροµολογίων από τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες, το Pamvotis  Travel δεν φέρει καµιά ευθύνη. 
 
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς 
όφελος των πελατών. 

 

 
 
 

Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισµού 
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 

 
 

 
 
 
 
  


