
 

 
 

 

 
 
 
 

 
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 

΄΄ Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ΄΄ 
 

**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, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/09/21 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ (449 χλμ).  
      Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ραφήνας. Με ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο για καφέ και φαγητό, άφιξη στο λιμάνι, όπου θα 
πάρουμε το πλοίο της γραμμής για την Τήνο στις 16:30. Άφιξη στο λιμάνι της Τήνου περίπου στις 
20:15, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στο νησί. Διανυκτέρευση. 
 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ ,  25/09/21, ΤΗΝΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Επίσκεψη και 
προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Κατόπιν περνώντας από το Εξώμβουργο, 
κάνουμε στάση στο χωριό Βώλαξ για να θαυμάσουμε τους ηφαιστειογενείς γρανιτένιους 
ογκόλιθους, το υπαίθριο πέτρινο θέατρο, το λαογραφικό μουσείο καθώς και τα εργαστήρια 
καλαθοπλεκτικής. Περνώντας από τα όμορφα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Κάρδιανη, Υστέρνια 
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και  στο μουσείο 
του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και χρόνος ελεύθερος για καφέ στην κεντρική πλατεία του χωριού 
με το αιωνόβιο πλάτανο. Συνεχίζουμε την παραλία του Πανόρμου. Παραμονή για μπάνιο και 
φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Όποιος επιθυμεί, αναχώρηση για 
προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας όπου θα δούμε και το ναό της Εύρεσης και το 
Μαυσωλείο της Έλλης. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στο νησί. Διανυκτέρευση.     
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ,  26/09/21, ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (449 χλμ). 
     Πρωινό. Ακολουθεί κατά βούληση εκκλησιασμός ή ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στη χώρα, 
όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε τα γραφικά δρομάκια και τα σπίτια με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, για αγορές και φαγητό. Το μεσημέρι, αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση στο 
πλοίο της γραμμής και απόπλους  για το λιμάνι της Ραφήνας στις 14:35. Άφιξη στο λιμάνι το 
απόγευμα γύρω 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 
 
 
 
** 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 : 158 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές , υπερυψωμένο , ασφαλές , κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας , 
με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
-Ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα - Τήνο και Τήνο - Ραφήνα. 
-Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Τήνο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας , με πρωινό .  
-Τοπικό φόρο διανυκτέρευσης. 
-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. 

 
 
  Pamvotis Travel ΙΚΕ - Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

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

www.pamvotistravel.gr        pamvoioa@otenet.gr 
 
 
 
 

 


