
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι** 

 
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 
 

1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 17/09/21,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ. (459χλμ) 
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση από την πόλη 
μας για το λιμάνι της Ραφήνας . Με ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο για καφέ και φαγητό φτάνουμε 
στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 16:30 για το λιμάνι της Άνδρου. Άφιξη στην 
Άνδρο στις 18:25 περίπου. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ακολουθεί γνωριμία με το Γαύριο που είναι και το λιμάνι της Άνδρου και έχει κίνηση και ζωντάνια 
όλο το χρόνο. Είναι καλά προστατευμένο στον κλειστό όρμο και “φανερώνεται μόνο όταν το 
καράβι περνά δίπλα από τα βράχια και μπαίνει στο λιμάνι. Είναι η πρώτη εικόνα που έχει ο 
επισκέπτης από το νησί. Ελεύθερος χρόνος για δείπνο στις τοπικές ταβέρνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.     
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 18/09/21,  (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΧΩΡΑ – ΜΕΝΗΤΕΣ - ΜΠΑΤΣΙ) (50 χλμ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας. Είναι 
ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Η ίδρυση της χρονολογείται το 1325 
μ.Χ όταν η Αγία Μαρίνα παρουσιάζεται θαυματουργικά σε ένα γέροντα ασκητή με οδηγίες για την 
θέση της κρυμμένης εικόνας της στη σχισμή ενός βράχου. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε 
κέρασμα αγίασμα και λουκούμι και την ευχή του Γέροντα. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση για να γνωρίσουμε από κοντά την όμορφη χώρα της Άνδρου, η οποία είναι 
χτισμένη σε βενετσιάνικο ρυθμό πάνω σε ένα βράχο, με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, 
εναρμοσμένη με το περιβάλλον. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια και να θαυμάσουμε τα 
μοναδικά Ανδριώτικα αρχοντικά, τα επιβλητικά κτίρια, τα απλωτά σκαλιά και την ευρύχωρη 
πλατεία με δέντρα. Περνώντας την καμάρα, ακολουθώντας την οδό Εμπειρίκου θα βρεθείτε στην 
πλατεία του ΄΄ Αφανούς Ναύτη΄΄ και στη γεφυρούλα που συνδέει την Άνδρο και το νησάκι με τα 
ερείπια του κάστρου. Από εκεί, συνεχίζουμε για τους Μένητες. Είναι ίσως το πιο πράσινο χωριό 
του νησιού. Μέσα στις καρυδιές και στα πλατάνια ξεπροβάλλει και η φύση είναι ντυμένη στα 
καλύτερά της. Υπάρχει ένας μύθος πίσω από τις πηγές που υπάρχουν στην είσοδό του. Τα νερά 
τρέχουν από τα στόματα μαρμάρινων λεόντων, στη μικρή σκιερή πλατεία με τις ταβέρνες και τα 
καφενεία. Χρόνος στη διάθεσή σας για φαγητό και στη συνέχεια αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Μπατσί. Είναι ένα παραλιακό παραδοσιακό χωριό όπου θα έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για καφέ 
και μπάνιο στην απέραντη χρυσαφένια αμμουδιά, με αλμυρίκια, προστατευμένη από τους 
αέρηδες και έξοχα γοητευτική. Επίσης θα παραμείνουμε να θαυμάσουμε τη θέα με το 
ηλιοβασίλεμα που είναι μαγευτική. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση . Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και φαγητό σε τοπική ταβέρνα. Διανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 19/09/21 , ΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΡΘΙ  - ΡΑΦΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (532 χλμ). 
        Πρωινό και αναχώρηση για το παραλιακό ψαροχώρι Κόρθι, χτισμένο στον ομώνυμο όρμο. 
Στην διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την ιστορική Ι.Μ. Παναχράντου χτισμένη στους πρόποδες 
του όρους Γερακώνες. Είναι ένα από τα ωραιότερα βυζαντινά μοναστήρια της Άνδρου και 
χτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση από τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 963-969 μ.Χ. κατά 
την επιστροφή του από την εκστρατεία κατά των Αράβων της Κρήτης.  
 



Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.  
Στο μοναστήρι, επίσης, φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία μεταφέρθηκε από 
την Κωνσταντινούπολη το 1705. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για 
το Κόρθι. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στον παραλιακό δρόμο και καφέ. Επιστροφή στο Γαύριο 
και παραμονή για φαγητό. Αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της 
γραμμής και απόπλους  για το λιμάνι της Ραφήνας στις 16:30. Άφιξη στο λιμάνι το απόγευμα στις 
18:25, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Με ενδιάμεση στάση στο δρόμο, άφιξη στην πόλη 
μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 165  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
** 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. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές , υπερυψωμένο , ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας.  
-Ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Άνδρο - Ραφήνα. 
-Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Άνδρο (στο Γαύριο), με πρωινό.  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες και για την εκτέλεση του προγράμματος σας . 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-9-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. ( 4 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
* Σημείωση : Για 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 την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 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 . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την 

τελευταία δόση. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την περίοδο 
της επιλογής του ταξιδιού, 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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