
 

 
 

 
5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

   
 

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
1η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ , 30/08/21,  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, ΤΡΙΤΗ , 31/08/21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΙΚΑΡΙΑ. 
       Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 07:15 για το νησί των 
Μύθων, την Ικαρία. Άφιξη στην Ικαρία γύρω στις 14:50 και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση και το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με το νησί. Πασίγνωστο για την ιστορία του γιου του Δαίδαλου, τον Ίκαρο, που θέλησε ν’ 
αγγίξει τον ήλιο με τα κέρινα φτερά του και το Ικάριο Πέλαγος τον κατάπιε και τον ξέβρασε στις 
ακτές της Ικαριάς. Το νησί της μακροζωΐας και του ξέφρενου γλεντιού! Χρόνος στη διάθεσή σας 
για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 01/09/21, ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΘΕΡΜΑ – ΑΚΑΜΑΤΡΑ). 
     Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τον Άγιο Κήρυκο. Πολιούχος τού 
χωριού, είναι ο Άγιος Κήρυκος και η εκκλησία του βρίσκεται λίγο πιο πάνω απ’ το λιμάνι. Στο 
λιμάνι του, ο επισκέπτης θα θαυμάσει το μοναδικό, σε χαρακτηριστικά, μεταλλικό άγαλμα που 
απεικονίζει τον Ίκαρο με τα φτερά του, την Ικαριάδα. Στην πόλη υπάρχει Λαογραφικό Μουσείο, με 
εκθέματα που καταδεικνύουν τον τρόπο ζωής των Ικαριωτών, τόσο στην καθημερινότητά του, όσο 
και από τους διάφορους πολέμους, ενώ στο ανακαινισμένο παλαιό Γυμνάσιο της πόλης 
στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Συνεχίζουμε για τα Θέρμα όπου θα 
απολαύσουμε το μπάνιο μας στην αμμουδερή παραλία. Βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία 
του χωριού, δίπλα από το λιμανάκι του οικισμού, πίσω από την παραλία βρίσκονται τα γνωστά 
ιαματικά λουτρά. Παραμονή για γεύμα και στην επιστροφή θα κάνουμε στάση για καφέ στο 
παραδοσιακό χωριό Ακαμάτρα. Αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Ικαρία με τα 
παραδοσιακά σπίτια, τα καφενεδάκια και την γραφική πλατεία με την περίφημη βελανιδιά ηλικίας 
500 ετών, όπου στο παρελθόν έγιναν πολλές εκτελέσεις ντόπιων κατοίκων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

4η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 02/09/21, ΙΚΑΡΙΑ (ΕΥΔΗΛΟΣ – ΚΑΜΠΟΣ – ΠΗΓΗ - ΡΑΧΕΣ).  
       Πρωινό και γνωριμία με την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, τον Εύδηλο, με τα 
καλοδιατηρημένα νεοκλασικά. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Κάμπου και στο χωριό Πηγή, το Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέσβο, δίπλα στο 
Βυζαντινό παρεκκλήσι της Μονής στη σπηλιά, την περίφημη «Θεοσκέπαστη». Από εκεί, 
καταλήγουμε στον καταπράσινο οικισμό Χριστός Ραχών, που δεν κοιμάται ποτέ! 
Σύμφωνα με την παράδοση του χωριού, τίποτα δεν λειτουργεί την ημέρα κι έτσι τα 
μαγαζιά ανοίγουν μετά τη δύση του ηλίου. Θα απολαύσουμε το πυκνό πευκοδάσος που 
περιβάλλει το χωριό, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα θαυμάσουμε 



την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις εκκλησίες και τα καταστήματα με τα παραδοσιακά 
προϊόντα και σουβενίρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

5η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03/09/21 , ΙΚΑΡΙΑ (ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
    Πρωινό. Αναχώρηση για τον παραλιακό Μαγγανίτη που γοητεύει με τα γραφικά σπίτια και 
αυλές, κάτω από τον επιβλητικό γρανιτόβραχο του Αθέρα,γνωστός για τα πεντακαθαρα νερά του 
στα οποία θα έχουμε χρόνο για καφέ..Επιστροφή στον Εύδηλο, χρόνος ελεύθερος για αγορά 
αναμνηστικών και γεύμα. Αναχώρηση για επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους για το λιμάνι του 
Πειραιά στις 17:25. Άφιξη στον Πειραιά στις 23:55, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για 
την πόλη μας με έντονες αναμνήσεις και εντυπώσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή με προκαταβολή 100 € κατά 
άτομο το αργότερο έως τις 13/08 για την έκδοση εισιτηρίων και για την οριστικοποίηση του 
ξενοδοχείου .  
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  295 ευρώ / κατά  άτομο σε δίκλινα-τρίκλινα δωμάτια. 
 

 Eάν επιθυμείτε στο πλοίο να έχετε κάθισμα αεροπορικού τύπου η χρέωση θα είναι 
επιπλέον 20 € για τις 2 διαδρομές , εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο καράβι.  
 

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

· 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 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. 

 

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

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


