
 

 
 

 

 
 

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΥΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΤΗΝΟ 

 
**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρούµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 19/08/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ. (432χλµ) 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση  
από την πόλη µας για τον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την 
πρωτεύουσα του νοµού Κυκλάδων, την Ερµούπολη στις 17:30. Άφιξη στις 21:10 και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και για µια πρώτη γνωριµία µε την όµορφη Ερµούπολη. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,20/08/21, ΣΥΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΣΥΡΟΣ. 
         Πρωινό. Αναχώρηση για το λιµάνι και απόπλους για την Μύκονο στις 10:50. 
Άφιξη στις 11:35 και γνωριµία µε το νησί, το οποίο στο σύνολο του είναι χτισµένο µε 
τον ιδιότυπο τρόπο της Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, αποτελεί το κλασικό δείγµα της 
σε όλες τις Κυκλάδες. Χαρακτηριστικά στοιχεία της όπως οι παραδοσιακοί 
ανεµόµυλοι, το πλήθος των εκκλησιών, οι περιστερώνες καθώς και οι καπνοδόχοι 
των σπιτιών τονίζουν ιδιαίτερα τον θαυµασµό. Σηµαντικό δείγµα αυτής της 
αρχιτεκτονικής είναι η εκκλησία  "Παραπορτιανής". Η περιοχή του λιµανιού, η 
περιοχή Λάκκα καθώς και τα όµορφα µικρά στενά στο κέντρο της, δηµιουργούν ένα 
ιδιόρρυθµο εµπορικό κέντρο που αποτελείται από φηµισµένα καταστήµατα. 
Αναχώρηση για το λιµάνι και απόπλους για επιστροφή στην Σύρο στις 19:35. Άφιξη 
στις 20:20. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
3η ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ, 21/08/21,  ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ. 
       Πρωινό. Αναχώρηση για το λιµάνι και απόπλους για την Τήνο στις 11:30. Άφιξη 
στις 12:00 και παραµονή για προσκύνηµα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της Τήνου, 
όπου θα ακολουθήσει και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το λιµάνι 
για επιστροφή στην Ερµούπολη στις 15:00. Άφιξη στη Σύρο στις 15:30 και 
αναχώρηση για την παραλία του Γαλησσά µια από τις πιο µεγάλες και πιο 
δηµοφιλείς παραλίες της Σύρου. Παραµονή για µπάνιο στα κρυστάλλινα νερά και το 
απόγευµα επιστρέφοντας στη χώρα θα επισκεφθούµε το περίφηµο ∆ηµαρχείο έργο 
του Τσίλερ και το ∆ηµοτικό θέατρο "Απόλλων" µια µικρογραφία της Σκάλας του 
Μιλάνου.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
 



 
 
 
 4η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 22/08/21 , ΣΥΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ.(432χλµ) 
         Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν  και αναχώρηση για να γνωρίσουµε από 
κοντά την Άνω Σύρο, αµφιθεατρικά χτισµένη από τους Ενετούς τον 13ο αιώνα, στον 
λόφο του Σαν Τζώρτζη, µε την οµώνυµη καθολική εκκλησία στην κορυφή του Αγ. 
Γεωργίου. Επίσης σώζονται το µοναστήρι των Καπουτσίνων µε την εκκλησία του Αγ. 
Ιωάννη και το µοναστήρι των Ιησουιτών µε την εκκλησία της Παναγίας Καρµήλου 
(18ος αιώνας). Η θέα από την Άνω Σύρο είναι πανοραµική. Επιστροφή στην 
Ερµούπολη, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιµάνι µε τα 
παραδοσιακά µαγαζιά που πουλάνε λουκούµια και χαλβαδόπιτες, τις σπεσιαλιτέ του 
νησιού. Επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και απόπλους για Πειραιά στις 14:50. 
Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά στις 18:30. Επιβίβαση στο πούλµαν και παίρνουµε τον 
δρόµο της επιστροφής. Με ενδιάµεση στάση, άφιξη στην πόλη µας µε έντονες 
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 :  290 ευρώ / κατά  άτοµο σε δίκλινα-τρίκλινα δωµάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο, άνετο, υπερυψωµένο, πούλµαν του 
γραφείου µας, µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας, Ιωάννινα – Πειραιά 
Ιωάννινα. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά - Σύρο , Σύρο - Μύκονο – Σύρο,  Σύρο - Τήνο – Σύρο 
και Σύρο – Πειραιά. 
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας στη Σύρο. 
- Τρία (3) πρωινά. 
- Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης. 
- Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής. 
- 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. 
- Μετακίνηση από το νέο λιµάνι της Μυκόνου προς τη χώρα. 
- 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. 
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