
 
 

 

 
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  
ΤΗΝΟ – ΑΝ∆ΡΟ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 02/07/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΡΑΦΗΝΑ. (449χλµ) 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων το βράδυ στην Ακαδηµία, 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 , 03/07/21 ,   ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΟΣ. 
          Άφιξη στο λιµάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 07:05   
για το λιµάνι της Τήνου . Άφιξη στο νησί  στις 10:45 και αναχώρηση για προσκύνηµα στον 
Ιερό Ναό Παναγίας της Τήνου όπου θα δούµε και το ναό της Εύρεσης και το Μαυσωλείο 
της Έλλης. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στο νησί όπου µπορούµε να 
ανακαλύψουµε τα γραφικά δροµάκια και τα σπίτια µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, για 
αγορές και φαγητό.  Επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και απόπλους  για το λιµάνι της 
Άνδρου στις 17:00.   Άφιξη στην Άνδρο στις 18:35. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωµάτια. Ακολουθεί γνωριµία µε το Γαύριο που είναι και το λιµάνι της 
Άνδρου και έχει κίνηση και ζωντάνια όλο το χρόνο. Είναι καλά προστατευµένο στον 
κλειστό όρµο και “φανερώνεται µόνο όταν το καράβι περνά δίπλα από τα βράχια και 
µπαίνει στο λιµάνι. Είναι η πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης από το νησί. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.     
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 04/07/21 , ΑΝ∆ΡΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΜΠΑΤΣΙ  - ΡΑΦΗΝΑ – 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (449 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για να γνωρίσουµε από κοντά την 
όµορφη χώρα της Άνδρου, η οποία είναι χτισµένη σε βενετσιάνικο ρυθµό πάνω σε ένα 
βράχο, µε εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, εναρµοσµένη µε το περιβάλλον. Θα 
περπατήσουµε στα γραφικά δροµάκια και να θαυµάσουµε τα µοναδικά Ανδριώτικα 
αρχοντικά, τα επιβλητικά κτίρια, τα απλωτά σκαλιά και την ευρύχωρη πλατεία µε δέντρα. 
Περνώντας την καµάρα, ακολουθώντας την οδό Εµπειρίκου θα βρεθείτε στην πλατεία του 
΄΄ Αφανούς Ναύτη΄΄ και στη γεφυρούλα που συνδέει την Άνδρο και το νησάκι µε τα 
ερείπια του κάστρου. Από εκεί συνεχίζουµε για τα Αποίκια, όπου θα επισκεφθούµε την 
Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας. Επιστρέφοντας θα σταµατήσουµε στο κοσµοπολίτικο 
Μπατσί όπου θα παραµείνουµε για φαγητό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για 
το λιµάνι, όπου θα επιβιβαστούµε στο πλοίο της γραµµής και απόπλους  για το λιµάνι της 
Ραφήνας στις 16:30. Άφιξη στο λιµάνι το απόγευµα στις 18:45, επιβίβαση στο πούλµαν 
και αναχώρηση. Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο, άφιξη στην πόλη µας, µε έντονες 
εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 



 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 140 ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά µε πολυτελές , υπερυψωµένο , ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του 
γραφείου µας , µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας από Ιωάννινα – Ραφήνα – 
Ιωάννινα και για τις µετακινήσεις σας στην Άνδρο βάση προγράµµατος(Το πούλµαν δεν 
θα είναι µε το group στην Τήνο θα σας περιµείνει στο λιµάνι της Άνδρου .  
-Ατοµικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Τήνο, Τήνο - Άνδρο και Άνδρο - Ραφήνα. 
-Μία (1) διανυκτέρευση στην Άνδρο (στο Γαύριο), µε πρωινό.  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες και για την εκτέλεση του 
προγράµµατος 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 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. 
 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε µε το Pamvotis Travel  …..? 

 

Γιατί όλα µας τα ταξίδια είναι προσαρµοσµένα στις νέες συνθήκες . 
   

� Ταξιδεύουµε πάντα µε γνώµονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα 

υγειονοµικά πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
� Τα ταξίδια µας πραγµατοποιούνται σε µικρές ταξιδιωτικές οµάδες µε πληρότητα 65 % .  

� Σας εξασφαλίζουµε διπλανό κάθισµα άδειο στο πούλµαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 

� Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή µέχρι να σας ενηµερώσουµε εµείς 
για την καταβολή της . 

� Έχουµε οργανώσει τα προγράµµατα της εκδροµής έτσι ώστε να αποφεύγουµε όσο είναι 
δυνατόν τον συνωστισµό . 

� Μέχρι και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του κάθε ταξιδιού θα πρέπει οι ταξιδιώτες, 
εφόσον δεν έχουν εµβολιαστεί ,  να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού (µοριακό , rapid ή 

self test) , ώστε να νιώθουµε όλοι µας ασφαλείς απολαµβάνοντας το ταξίδι µας . 
� Φροντίζουµε για την καθηµερινή απολύµανση των οχηµάτων µας . 
� Πραγµατοποιείται θερµοµέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 

� Yπάρχουν διαθέσιµα αντισηπτικά στις εισόδου των οχηµάτων µας. 
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