
 

 
 

 

 
 
 

 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 
 
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 21/08/2020,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΡΑΦΗΝΑ (449 χλµ). 
    Συγκέντρωση των εκδροµέων στις 23:30 το βράδυ , επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 
από την πόλη µας, για το λιµάνι της Ραφήνας. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο φτάνουµε στο 
λιµάνι την εποµένη το πρωί. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ ,  22/08/20, ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ. 
    Αφήνουµε το λεωφορείο στην Ραφήνα , παραλαβή των αποσκευών µας και επιβίβαση στο 
πλοίο της γραµµής . Αναχώρηση για το λιµάνι της Τήνου στις 07:35 το πρωί. Άφιξη στο νησί και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Αναχώρηση για προσκύνηµα στο Ιερό 
Ίδρυµα Ευαγγελίστριας όπου θα δούµε και το ναό της Εύρεσης και το Μαυσωλείο της Έλλης. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στο νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.     
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ,  23/08/20, ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (449 χλµ). 
     Πρωινό. Ακολουθεί κατά βούληση εκκλησιασµός ή ελεύθερος χρόνος για µια βόλτα στη χώρα, 
όπου µπορούµε να ανακαλύψουµε τα γραφικά δροµάκια και τα σπίτια µε την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, για αγορές και φαγητό. Το µεσηµέρι, αναχώρηση για το λιµάνι. Επιβίβαση στο 
πλοίο της γραµµής και απόπλους  για το λιµάνι της Ραφήνας στις 14:05. Άφιξη στο λιµάνι το 
απόγευµα, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο, άφιξη στην 
πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

 
 

 
 

 

 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  125 ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Απαραίτητη η χρήση µάσκας κατά την διαδροµή** . 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 

-Μεταφορά µε πολυτελές , υπερυψωµένο , ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας , µε την πολυετή 
εµπειρία του οδηγού µας, Ιωάννινα - Ραφήνα και αντίστροφα. 

-Ατοµικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα - Τήνο και Τήνο - Ραφήνα. 
-Μία (1) διανυκτέρευση στην Τήνο σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας , µε πρωινό σε πακέτο.  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-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 διασκεδάσεως. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
 
* Σηµείωση : Για 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. 
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