
 
 

 
 

 
 

5 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

**Oι εκδροµές µας πραγµατοποιούνται µε πληρότητα 65 % και 
τηρoύµε κάθε υγειονοµικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 26/08/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ. (432χλµ) 
      Συγκέντρωση των εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση από την πόλη 
µας αργά το βράδυ από την Ακαδηµία, για τον Πειραιά µε άφιξη την εποµένη.  
 
2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 27/08/21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. 
       Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 07:25 για το 
πανέµορφο νησί , τη Σαντορίνη. Άφιξη στη Σαντορίνη γύρω στις 14:50 και αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Ξεκούραση και το απόγευµα χρόνος ελεύθερος 
για έναν περίπατο στα Φηρά, όπου µπορείτε να εξερευνήσετε τα γραφικά παραδοσιακά 
καλντερίµια, να θαυµάσετε την ασύγκριτη αισθητική της Κυκλαδικής αρχιτεκτονικής ή 
απλώς να απολαύσετε έναν καφέ και την µοναδική θέα του ηφαιστείου πάνω από τα 
βράχια της Καλντέρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 28/08/21, ΦΗΡΑ - ΟΙΑ. 
      Πρωινό. Αναχώρηση για γνωριµία µε την Φηρά που είναι και η πρωτεύουσα του 
νησιού στην άκρη του κάθετου βράχου 260 µέτρα πάνω από τη θάλασσα, όπου βρίσκεται 
το αρχαιολογικό µουσείο, η αρχαία Θήρα, το παλιό καθολικό µοναστήρι των ∆οµικανών, η 
ορθόδοξη και η καθολική Μητρόπολη. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την όµορφη παραλία Περίβολος όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για 
µπάνιο . Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το απόγευµα θα επισκεφθούµε το κοσµοπολίτικο 
παραθεριστικό κέντρο, µε τη µοναδική οµορφιά την Οία, όπου θα απολαύσουµε το 
ηλιοβασίλεµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 29/08/21, ΚΑΜΑΡΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΣΤΕΛΙ – 
ΚΑΜΑΡΙ – ΠΕΡΙΣΣΑ.  
     Πρωινό και αναχώρηση για το ψηλότερο σηµείο του νησιού, τον Προφήτη Ηλία, για τον 
Πύργο και το Καστέλι µε τα ονοµαστά κρασιά .  Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Καµάρι, 
µε την όµορφη πλάζ µε µαύρο βότσαλο, την Επισκοπή και την διασηµότερη παραλία της 
Σαντορίνης , την Περίσσα. Χρόνος ελεύθερος για µπάνιο και για φαγητό . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 30/08/21 , ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
       Πρωινό. Αναχώρηση για το λιµάνι της Σαντορίνης, τη Θήρα. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτα και αγορά αναµνηστικών.  Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το λιµάνι του 
Πειραιά στις 15:30. Άφιξη στον Πειραιά στις 23:15, επιβίβαση στο πούλµαν και 
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 :  285 ευρώ / κατά  άτοµο σε δίκλινα-τρίκλινα δωµάτια. 
 

� Eάν επιθυµείτε στο πλοίο να έχετε κάθισµα αεροπορικού τύπου η χρέωση θα 

είναι επιπλέον 25 € για τις 2 διαδροµές.  

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά µε πολυτελές , υπερυψωµένο , ασφαλές , κλιµατιζόµενο πούλµαν του 
γραφείου µας , µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά - Θηρά Πειραιά σε οικονοµική θέση . 
-Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Σαντορίνη, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας, µε 
πρωινό.  
- Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης. 
- Τοπικό ξεναγό – συνοδό. 
- Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµά µας. 
- 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, 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. 
 

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 IKE-  Γραφείο Γενικού Τουρισμού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


