
 

 
 

 
 

 

5 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΠΑΤΜΟΣ  - ΣΑΜΟΣ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 

 
1η ΜΕΡΑ, TΡΙΤΗ , 13/07/21 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΜΟΣ . 
        Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί και αναχώρηση για το λιµάνι του Πειραιά. Με 
µικρές στάσεις στο δρόµο, άφιξη στο λιµάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση µε το 
πλοίο της γραµµής για το πανέµορφο νησί την Πάτµο στις 15:00. Άφιξη στο νησί γύρω 
στις 22:10 και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση. 
   
2η ΜΕΡΑ,  ΤΕΤΑΡΤΗ, 14/07/21 ,  ΠΑΤΜΟΣ. 
Πρωινό. Ακολουθεί γνωριµία µε το νησί.  Αρχικά θα επισκεφθούµε την Ιερά Μονή Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου. Το καστροµονάστηρο του Αγίου Ιωάννη αποτελεί ένα µοναδικό 
µνηµείο της ορθοδοξίας. ∆εσπόζει σε όλο το νησί καθώς είναι κτισµένο στην κορυφή του 
λόφου απέναντι από το λιµάνι του νησιού, τη Σκάλα. Συνεχίζουµε νοτιοδυτικά του 
Μεγάλου Μοναστηριού για την Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε 
το 1607 από τον Πάτµιο ιεροµόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Στη συνέχεια αναχώρηση µε 
στάση για προσκύνηµα στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Βρίσκεται ανάµεσα στη 
Σκάλα και στο µεσαιωνικό οικισµό της Χώρας και πρόκειται για τη µικρή σπηλιά στην 
οποία έζησε για δύο ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Ιωάννης, κατά τα έτη 95-97 µ.Χ. όταν 
εξορίστηκε στο νησί. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά άκουσε τη φωνή του Κυρίου και έγραψε το 
θεόπνευστο έργο του, την Αποκάλυψη. Κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο 
Ιερό Σπήλαιο, συναντούµε το παρεκκλήσι της Αγίας Άννας, που είναι κτισµένο ακριβώς 
µπροστά στην είσοδο του σπηλαίου. Το εκκλησάκι αυτό λέγεται ότι το έκτισε ο Όσιος 
Χριστόδουλος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Eλεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση.  
  
3η ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ, 15/07/21,  ΠΑΤΜΟΣ . 
Πρωινό. Αναχώρηση για την  Ιερά Μονή Ευαγγελισµού Μητρός Αγαπηµένου, που 
βρίσκεται νοτιοδυτικά της χώρας και ιδρύθηκε το 1613 από τον ιεροµόναχο του µεγάλου 
µοναστηριού Νικηφόρο. Συνεχίζουµε για να επισκεφθούµε δύο από τα σηµαντικότερα 
χωριά τον Κάµπο και το Γροίκο. Στην συνέχεια θα κατεβούµε στην παραλία του Γροίκου. 
Πρόκειται για ένα µαγευτικό ακρωτήριο,  στην άκρη του οποίου βρίσκεται ένας βράχος σε 
σχήµα κώνου και µια σπηλιά µε λαξευµένα σκαλοπάτια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 



πρόκειται για τον αρχαίο ναό της θεάς Αφροδίτης. Θα έχουµε χρόνο για φαγητό και 
µπάνιο στην πανέµορφη παραλία.  Επιστροφή στην όµορφη χώρα της Πάτµου όπου θα 
θαυµάσουµε έναν παραδοσιακό οικισµό, χτισµένο γύρω από το µοναστήρι, µε µια τεχνική 
που περνούσε από πατέρα σε γιο, για να δώσει ένα σύνολο καλαισθησίας και αρχοντιάς. 
Χρόνος ελεύθερος στο νησί  . ∆ιανυκτέρευση . 
 
4η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16/07/21, ΠΑΤΜΟΣ – ΣΑΜΟΣ . 
       Πρωινό  . Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της Πάτµου όπου θα 
επιβιβαστούµε στο πλοίο και θα αναχωρήσουµε στις 10:00 για την Σάµο. Άφιξη περίπου 
στις 13:30 στο λιµάνι της Σάµου , το Πυθαγόρειο .Γραφικό κοσµοπολίτικο λιµάνι µε 
µοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Το Πυθαγόρειο αποτελεί πόλο έλξης για 
πολλούς επισκέπτες και επίσης είναι χτισµένο στα ερείπια της αρχαίας Σάµου . 
Ελεύθερος χρόνος για γνωριµία και φαγητό . Από εκεί σε µικρή απόσταση βορειοδυτικά 
του Πυθαγορείου, µέσα σε ένα µεγάλο σπήλαιο βρίσκεται η µικρή εκκλησία Παναγία 
Σπηλιανή αφιερωµένη στα Εισόδια της Θεοτόκου. Εδώ υπάρχει αρχαία µαρµάρινη εικόνα 
της Παναγίας, της οποίας όµως δεν διακρίνεται η µορφή και πλάι στο εκκλησάκι υπάρχει 
Αγίασµα. Η εκκλησία είναι γνωστή και σαν Καληαρµένισσα. Στην συνέχεια θα 
επισκεφτούµε τη Μονή Τιµίου Σταυρού, την οποία ο µοναχός Νείλος έχτισε µια µικρή 
εκκλησία το 1582 και το 1604 µε τον αδελφό του ∆ιονύσιο την επέκτειναν και τέλος πήρε 
τη σηµερινή της µορφή το 1838. Έχει υπέροχο ξυλόγλυπτο τέµπλο, τοιχογραφίες και 
πολλά ιερά σκεύη.  Συνεχίζουµε για το ξενοδοχείο που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του 
νησιού , το Βαθύ. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για 
γνωριµία µε την γραφική πόλη της Σάµου, η οποία βρίσκεται σε ένα όρµο µε δαιδαλώδη 
δροµάκια, σπίτια µε νεοκλασική αρχιτεκτονική και ιστορικές εκκλησίες όπως του Αγίου 
Σπυρίδωνα και της Αγίας Ειρήνης.  Επίκεντρο της πόλης η πλατεία Πυθαγόρα, που 
άρχισε να χτίζεται το 1864, και σήµερα πρωταγωνιστεί στα ραντεβού για βόλτες κάτω απ’ 
το χαρακτηριστικό άγαλµα του λιονταριού και τους φοίνικες. Τα πανέµορφα νεοκλασικά 
και τα ψαροκάικα δίνουν χρώµα στον κόλπο, ενώ τα βραδινά φώτα της προκυµαίας και τα 
αµέτρητα στέκια προσκαλούν τους περαστικούς. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΜΕΡΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ, 17/07/21 , ΣΑΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (431χλµ). 
      Πρωινό . Αναχώρηση για να επισκεφτούµε αρχικά το αρχαιολογικό µουσείο . Τα 
εκθέµατα του µουσείου είναι κυρίως ευρήµατα από την περιοχή του Ηραίου της Σάµου . 
Στην συνέχεια θα επισκεφτούµε το Κοκκάρι . Ένα πολύ δηµοφιλές τουριστικό χωριό µε 
ένα µικρό λιµανάκι και όµορφες παραλίες. Υπάρχουν πολλές ταβέρνες, εστιατόρια, µπαρ 
και καφέ δίπλα από τη θάλασσα. Συνεχίζουµε την διαδροµή µε άφιξη στο Μαραθόκαµπο, 
Γραφικό χωριό που δεσπόζει στη νοτιοδυτική πλευρά της Σάµου, µε πλακόστρωτους 
δρόµους, πέτρινα σπίτια, παραδοσιακές βρύσες, µικρές πλατείες κι εκκλησιές όπου 
συνθέτουν τη ταυτότητα της περιοχής. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς  
βορειοδυτικό µέρος της Σάµου, το Καρλόβασι όπου θα παραµείνουµε για φαγητό . 
Πρόκειται για την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σάµου και το εµπορικό κέντρο του 
δυτικού τµήµατος του νησιού .  Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το λιµάνι του 
Πειραιά στις 18:00. Άφιξη στον Πειραιά στις 01:20 και από εκεί, αναχώρηση για την πόλη 
µας µε έντονες αναµνήσεις και εντυπώσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 310  ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή πείρα του οδηγού µας . 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Πάτµος & Σάµος – Πειραιάς σε καθίσµατα αεροπορικού 
τύπου. 



-Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Πάτµο και µία (1) διανυκτέρευση στην Σάµο σε 
επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας .  
-Τέσσερα (4) πρωινά σε µπουφέ .  
-Toπικό φόρο διανυκτέρευσης .  
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του 
προγράµµατος και τις περιηγήσεις σας . 
-Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και κέντρα διασκέδασης. 
- 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. 
 
 
 

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. 
 

 

 

 
 
 
 

  
               Pamvotis Travel ΙΚΕ-  Γραφείο Γενικού Τουρισµού       

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

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


