
 
 

 

     
4 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ  ΛΗΜΝΟ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 

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

 

1η ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ, 05/08/21 ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ (410 χλµ). 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση από την 
πόλη µας για την γραφική πόλη, µε έντονο ανατολίτικο χαρακτήρα, την Καβάλα. 
Γνωριµία µε την πόλη της Καβάλας και παραµονή για φαγητό. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για το λιµάνι. Επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και στις 17:00, 
αναχώρηση  για το νησί του Ηφαίστου, τη Λήµνο το οποίο στη σκιά του Άθω κρύβει 
µια γοητεία ανεπανάληπτη, µοναδική και ίσως αξεπέραστη.  Άφιξη στη Λήµνο γύρω 
στις 21:15 και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος 
ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε τη Μύρινα. ∆ιανυκτέρευση. 
 

2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06/08/21 , ΛΗΜΝΟΣ. 
        Πρωινό. Γνωριµία µε το πανέµορφο νησί της Λήµνου, όπου θα επισκεφθούµε 
τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία του νησιού, το χωριό Κότσινα µε το άγαλµα της 
ηρωϊδας του νησιού Μαρούλας όπου εκεί µπορεί κανείς να κατέβει 64 σκαλιά µέσα 
στη γη κάτω από την εκκλησία φτάνοντας σε ένα λαξευµένο στο βράχο θολωτό 
χώρο µε µικρό πηγάδι από όπου αντλεί νερό (αγίασµα). Συνεχίζουµε για τον 
αρχαιολογικό των Καβειρίων, το γραφικό χωριό Κοντοπούλι µε το εργαστήριο 
αγγειοπλαστικής και από εκεί θα καταλήξουµε στο Μούδρο ένα από τα µεγαλύτερα 
φυσικά λιµάνια της χώρας µας. Στη συνέχεια  θα έχετε χρόνο ελεύθερο για µπάνιο 
σε κάποια από τις πανέµορφες παραλίες της Λήµνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στα στενά λιθόστρωτα 
καλντερίµια της χώρας, θαυµάζοντας τα κεραµοσκέπαστα σπίτια και τα παλιά 
αρχοντικά που δηµιουργούν ένα σκηνικό απαράµιλλης και πρωτόγονα 
ανεπιτήδευτης οµορφιάς. Ακόµη τα δεκάδες ψαροκάϊκα στο λιµάνι, οι µυρωδιές 
από τις ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκα ψάρια και τα εκλεκτά ντόπια κρασιά 
συνθέτουν µια εικόνα γαλήνης που δεν ξεχνιέται εύκολα.  ∆ιανυκτέρευση 
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 07/08/21 , ΛΗΜΝΟΣ. 
         Πρωινό.  Γνωριµία µε την Μύρινα την πρωτεύουσα του νησιού, η οποία είναι 
χτισµένη στη θέση της οµώνυµης αρχαίας πόλης. Πρόκειται για έναν εξαιρετικής 
γραφικότητας οικισµό µε λεύκες, πλατάνια, κ.α. που στεφανώνεται από ένα 
επιβλητικό κάστρο που δεσπόζει περήφανο πάνω από τους δύο γιαλούς της 
πόλης.   



Θα επισκεφθούµε το κάστρο, το ρωµαίικο γιαλό που βρίσκεται βόρεια του κάστρου 
και είναι µια από τις δύο κυριότερες συνοικίες της πόλης και το ιερό της Αρτέµιδος. 
Εάν ο καιρός το επιτρέψει ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για µπάνιο σε παραλία της 
Λήµνου. Η Λήµνος σας προσφέρει δαντελωτές ακρογιαλιές, αµµουδερές παραλίες 
αµµουδιές αλλά και οργανωµένες πλαζ. Πλήθος ΄΄οικογενειακών΄΄ παραλιών και 
κοσµοπολίτικες πλαζ που αρέσκονται στην πολυκοσµία, τη δυνατή µουσική και τα 
σπορ θαλάσσια ή ΄΄παραλιακά΄΄. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
∆ιανυκτέρευση. 
   
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 08/08/21  , ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ, (410 χλµ). 
       Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην πρωτεύουσα του νησιού για βόλτα και αγορά 
αναµνηστικών . Αναχώρηση για το λιµάνι, επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και 
απόπλους για το λιµάνι της Καβάλας στις 18:30. Άφιξη στην Καβάλα στις 22:45. 
Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλµαν και µε ενδιάµεση στάση αναχώρηση 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 :  225 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. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονοµικής θέσης από Καβάλα – Λήµνο - Καβάλα. 
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Λήµνο, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου 
µας, µε πρωινό.  
- Τοπικό φόρο διαµονής. 
- Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµά µας. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτοµέρειες, για την εκτέλεση του 
προγράµµατος και τις περιηγήσεις σας. 
- Aσφάλεια 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 διασκέδασης. 
- 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 ΙΚΕ - Γραφείο Γενικού Τουρισµού  
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 

 
 

 

 
 
 



  


