
 
 

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

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 
1η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 26/09/2021,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΝ ΠΛΩ (421 χλμ). 
     Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί και αναχώρηση από τα Ιωάννινα για Πειραιά. 
Με μικρές στάσεις στο δρόμο για καφέ και φαγητό, άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. 
Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες  και απόπλους για Μυτιλήνη στις 
20:00. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ,  ΔΕΥΤΕΡΑ, 27/09/2021, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ -  ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ - 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (70 χλμ). 
     Άφιξη το πρωί γύρω στις 07:35 στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Επιβίβαση στο πούλμαν  
και αναχώρηση για προσκύνημα στο μοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ που ιδρύθηκε το 1963, 
ύστερα από ένα θαυμαστό κύκλο ονείρων, που οδήγησαν στην ανεύρεση των οστών 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που μαρτύρησαν από τους Τούρκους το 
1463. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για να επισκεφτούμε τον Μανταμάδο. Ο 
Μανταμάδος είναι πασίγνωστος για τον προστάτη Ταξιάρχη , η εκκλησία η οποία 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό μέσα σε ολόφωτο χώρο από πεύκα και 
ελιές. Θα  προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα του Αρχάγγελου, με το αυστηρό 
ύφος και τα επιχρυσωμένα φτερά, η οποία φτιάχτηκε από τη λάσπη και το αίμα των 
μοναχών που σφαγιάστηκαν από Σαρακηνούς πειρατές όπως αναφέρει ο θρύλος .Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το παλιό παραδοσιακό τυροκομείο για να γνωρίσουμε ένα 
από τα πιο γνωστά προϊόντα του νησιού, το λαδοτύρι, που παρασκευάζεται από 
πρόβειο γάλα . Επιβίβαση στο πούλμαν για να αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο . 
Τακτοποίηση στα δωμάτια . Ξεκούραση. Αναχώρηση αργά το απόγευμα για την πόλη 
της Μυτιλήνης όπου θα αντικρίσουμε τον φωτισμένο Ναό του Αγίου Θεράποντα . Θα 
ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα όμορφα σοκάκια της και για φαγητό  στις 
παραδοσιακές ψαροταβέρνες του  νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο .  Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ , 28/09/2021, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΚΑΛΛΟΝΗ - Μ. ΛΕΙΜΩΝΟΣ – 
ΜΟΛΥΒΟΣ – ΠΕΤΡA – ΑΓΙΑΣΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ (123 χλμ). 
    Πρωινό. Αναχώρηση μέσω Καλλονής, για επίσκεψη στη μονή Λειμώνος η οποία 
ιδρύθηκε το 1526 από τον Άγιο Ιγνάτιο πάνω στα ερείπια βυζαντινού μοναστηριού και 
αφιερώθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκεί Θα δούμε το κελί του Αγίου Ιγνατίου, το 
Άβατον για τις γυναίκες και το καταπληκτικό Μουσείο με τα κειμήλια ανεκτίμητης 
πολιτισμικής και ιστορικής αξίας . Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με άφιξη στην Πέτρα , 
παραλιακό χωριό με την χρυσή αμμουδιά και τα κρυστάλλινα νερά της . Εκεί θα 
προσκυνήσουμε στο ναό της παναγία της Γλυκοφιλούσας , ο οποίος είναι χτισμένος 
πάνω σε βράχο ύψους 40 μέτρα και η ανάβαση γίνεται με 114 σκαλοπάτια πάνω σε 
βράχο . Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα θα πάμε στο 
γραφικό Μόλυβο ή Μήθυμνα, η οποία είναι  χτισμένη με την άφθονη ντόπια μολυβή 
πέτρα. Επίσης θα υπάρχει σχετική παραμονή για να κάνετε την βόλτα σας  στα γραφικά 
στενά με τα καλντερίμια και τα πολλά μαγαζάκια . Από εκεί επιστρέφοντας στη Μυτιλήνη 
θα σταματήσουμε στο γραφικό ορεινό χωριό της Αγιάσσου με την γνωστή σε όλους 
Εκκλησία της Παναγίας, έναν από τους πλέον επισκέψιμους ναούς του νησιού λόγω της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας και θα απολαύσουμε το καφέ μας που ψήνεται στη 
χόβολη . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας  για ξεκούραση . Το βράδυ αναχώρηση για την 
πόλη της Μυτιλήνης για βόλτα και φαγητό στις τοπικές ταβέρνες . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .  



 
4η ΜΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ, 29/09/2021,  ΚΑΒΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (411 χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι όπου θα πάρουμε το 
πλοίο της γραμμής από τη Μυτιλήνη για την Καβάλα στις 09:45. Άφιξη στο λιμάνι της 
Καβάλας περίπου στις 17:45. Επιβίβαση στο πούλμαν και  αναχώρηση για επιστροφή 
στην πόλη μας με έντονες αναμνήσεις και εντυπώσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
                                        
                                  ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
** 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 :  270  ευρώ / κατά  άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
-Μεταφορά με πολυτελές, κλιματιζόμενο, άνετο, υπερυψωμένο, πούλμαν του γραφείου μας, με την 
πολυετή εμπειρία των οδηγών μας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά – Μυτιλήνη σε καμπίνα με w/c και ντουζ και Μυτιλήνη – Καβάλα σε 
οικονομική θέση. 
-Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Μυτιλήνη σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας. 
-Δύο (2) πρωινά.  
-Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του 
προγράμματος και τις περιηγήσεις 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, 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** 
 
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. 

 
           Γραφείο Γενικού Τουρισμού   

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 
 
  


