
 

 
 

 
 

 

 
6 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ – XIO 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ,  18/07/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΕΝ ΠΛΩ ( 410χλµ) 
     Συγκέντρωση των εκδροµέων  και αναχώρηση το απόγευµα από τα Ιωάννινα για το 
λιµάνι της Καβάλας .Με ενδιάµεση στάση στο δρόµο  άφιξη στο λιµάνι . Επιβίβαση στο 
πλοίο και αναχώρηση στις 01:00  . ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ , ∆ΕΥΤΕΡΑ, 19/07/21, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ –
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ (70 χλµ). 
    Άφιξη το πρωί γύρω στις 10:40 στο λιµάνι της Μυτιλήνης 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 
διαδροµή µας για να επισκεφτούµε τους 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 αναχωρήσουµε για το ξενοδοχείο . Τακτοποίηση στα δωµάτια . Ξεκούραση. 
Αναχώρηση αργά το απόγευµα για την πόλη της Μυτιλήνης όπου θα αντικρίσουµε τον 
φωτισµένο Ναό του Αγίου Θεράποντα . Θα ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα 
όµορφα σοκάκια της και για φαγητό  στις παραδοσιακές ψαροταβέρνες του  νησιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο .  ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 20/07/21,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 µε άφιξη 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 .  
 
4η ΜΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ, 21/07/21, ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΓΙΑΣΣΟΥ – ΧΙΟ.(49χλµ)  
      Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε το αρχαιολογικό µουσείο και τα Μουσεία 
του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, TERIANT. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το γραφικό 
ορεινό χωριό της Αγιάσσου µε την γνωστή σε όλους Εκκλησία της Παναγίας, έναν από 
τους πλέον επισκέψιµους ναούς του νησιού λόγω της θαυµατουργής εικόνας της 
Παναγίας. Σχετική παραµονή για να απολαύσουµε το καφέ µας που ψήνεται στη χόβολη . 
Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μυτιλήνη, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή 
µας για µια τελευταία βόλτα στο νησί και για αγορά αναµνηστικών Επιβίβαση στο πλοίο 
και αναχώρηση στις 16:40 για τη Χίο «το νησί της µαστίχας» αλλά και του Οµήρου µε 
άφιξη στις 19:15 µ.µ. Το νησί της Χίου είναι το πέµπτο σε έκταση νησί της χώρας µας, 
πλούσιο σε µοναδικές παραδόσεις, σε απροσδόκητα τοπία, σε πολιτισµό, γεύσεις και 
αξιοθέατα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος . 
∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 22/07/21, ΧΙΟΣ–ΠΥΡΓΙ–ΜΕΣΤΑ–ΛΙΜΕΝΑΣ - ΕΝ ΠΛΩ (80 χλµ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση, περνώντας ανάµεσα από τα 
Μαστιχοχώρια για να επισκεφτούµε αρχικά  το Πυργί. Είναι το ΄΄Ζωγραφιστό Χωριό΄΄ της 
Χίου, µε τα παραδοσιακά ξυστά µοτίβα στις προσόψεις των σπιτιών, µια εντυπωσιακή 
τοπική τεχνική. Συνεχίζοντας, φτάνουµε στα Μεστά, το Καστροχώρι, τον πιο 
καλοδιατηρηµένο µεσαιωνικό οικισµό της Χίου. Τα σφιχταγκαλιασµένα σπίτια, οι πύργοι, 
τα στενά σοκάκια µε τα σκεπαστά περάσµατα προσφέρουν µια µοναδική αίσθηση καθώς 
αναµιγνύονται µε τις µυρωδιές της µαστίχας και της σούµας. Από εδώ θα συνεχίσουµε για 
τον Λιµένα, έναν οικισµό ο οποίος υπάγεται στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μεστών, της 
∆ηµοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων και βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόµετρα από τα 
Μεστά, αλλά και το µεγαλύτερο λιµάνι της Χίου. Επιστροφή στην µαγευτική πρωτεύουσα 
του νησιού όπου θα θαυµάσουµε τα παλιά και νέα κτίρια, ερείπια από αρχαία θέατρα, 
ίχνη από τείχη και δεντροφυτεµένες πλατείες. Ακόµη θα επισκεφθούµε τη βιβλιοθήκη του 
Μεγάλου ∆ασκάλου του Γένους και ∆ιαφωτιστή Kοραή εφόσον µας το επιτρέψει ο χρόνος 
και το Κάστρο της πόλης το οποίο διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη µεσαιωνική και 
σύγχρονη ιστορία του νησιού ως κέντρο πολιτικής και στρατιωτικής ζωής. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό και αγορές αναµνηστικών. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
Πειραιά στις 21:30. Τακτοποίηση στις καµπίνες. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
6η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23/07/21,   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (432χλµ)   
     Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί. Επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεση 
στάση στο Λουτράκι όπου θα παραµείνουµε για καφέ επιστροφή για την πόλη µας µε 
έντονες αναµνήσεις και εντυπώσεις 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  : 340  ευρώ  κατά άτοµο σε δίκλινα–τρίκλινα δωµάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 



-Μεταφορά µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο, άνετο, υπερυψωµένο, πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή εµπειρία των οδηγών µας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Μυτιλήνη και Χίο-Πειραιά σε δίκλινες καµπίνες ΑΒ2 & 
οικονοµική θέση Μυτιλήνη – Χίο . 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μυτιλήνη –Χίο, σε οικονοµική θέση. 
-∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στην Μυτιλήνη και µία (1) διανυκτέρευση στη Χίο, σε επιλεγµένα 
ξενοδοχεία του γραφείου µας. 
-Τέσσερα () πρωινά σε µπουφέ .  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης .  
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του 
προγράµµατος και τις περιηγήσεις σας . 
-Περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Ασφάλεια αστικής και επαγγελµατικής 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. 

 

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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