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6   ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ 

 

ΜΤΚΟΝΟ-ΚΟΤΑΝΣΑΙ - ΕΥΕΟ - ΠΑΣΜΟ - ΡΟΔΟ -
ΚΡΗΣΗ - ΑΝΣΟΡΙΝΗ 

“ΟΙ ΕΙΚΟΝΕ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ” 
                                                              ΑΠΟ  25 ΕΩ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 

 
25/6 Φλώρινα – Λαύριο :  
Αλαρώξεζε από   Φιώξηλα  ζηηο  21:00 π.κ.   κέζσ Λάξηζαο – Λακίαο κε ελδηάκεζεο  ζηάζεηο   γηα θαθέ 

θαη θαγεηό.   

 

26/6 Λαύριο - Μύκονος :  

Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ. Σαθηνπνίεζε ζην θξνπαδηεξόπινην. 

Μόιηο επηβηβαζηνύκε  ζην πισηό  καο  μελνδνρείν  ζα  μεθηλήζεη  ην παλέκνξθν ηαμίδη καο. Πξώηνο 

πξννξηζκόο ε Μύθνλνο, ην λεζί ησλ αέξεδσλ κε ηα θνζκνπνιίηηθα ζνθάθηα, ηα παγθνζκίσο γλσζηά ζηέθηα 

θαη ηνπο παλέκνξθνπο αλεκόκπινπο. Δθεί ζα πεξάζνπκε νπζηαζηηθά ηελ πξώηε κέξα ηεο θξνπαδηέξαο, ελώ 

αξγά ην βξάδπ ζα μεθηλήζεη γηα ηνλ επόκελν ζηαζκό καο. 
 

27/6 Κοσζάνηαζι - Πάημος: 

Αθνύ πάξνπκε ην πξσηλό καο, μεθηλάεη έλα ζπλαξπαζηηθό ηαμίδη ζε κεξηθέο από ηηο πην ζπλαξπαζηηθέο θαη 

θαζνξηζηηθέο πεξηόδνπο ηεο ηζηνξίαο ησλ Διιήλσλ, ησλ Ρσκαίσλ θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνύ πνπ ειπίδνπκε λα 

ζαο καγέςεη. 

Απηή ε ζαπκάζηα πόιε, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ιόθνπο έμσ από ην Κνπζάληαζη, είλαη έλα θαηαπιεθηηθό 

ππαίζξην αξραηνινγηθό ζαύκα πνπ ηδξύζεθε από ηνπο Έιιελεο γύξσ ζην 2000 π.Υ. Η Έθεζνο, αθηεξσκέλε 

ζηε ζεά Αξηέκηδα, ήηαλ κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. 

Ο λαόο πνπ ρηίζηεθε πξνο ηηκήλ ηεο ήηαλ έλα από ηα Δπηά Θαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Δίρε 

πεξηζζόηεξεο από 100 καξκάξηλεο θνιόλεο ύςνπο 17 κέηξσλ ε θαζεκία θαη ράξηζε ζηελ πόιε ην όλνκα 

«Τπεξέηεο ηεο Θεάο». 

Μόλν κηα θνιόλα, ε νπνία βξέζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο ηε δεθαεηία ηνπ 1870, παξακέλεη 

ζήκεξα όξζηα. Θα δνύκε ηελ Αγνξά, ην Ωδείν, ηε Βηβιηνζήθε ησλ Κνπξεηώλ, ηα Λνπηξά ηεο ρνιαζηηθίαο, 

ηελ Κξήλε ηνπ Σξαταλνύ, ηνλ λαό ηνπ Αδξηαλνύ θαη ηηο νηθίεο ηεο Κνξεζνύ, όπνπ δνύζαλ νη πινύζηεο 

νηθνγέλεηεο ηεο αξραίαο Δθέζνπ. 

Μόλν ην 13 ηνηο εθαηό ηεο Δθέζνπ έρεη έξζεη ζηελ επηθάλεηα σο ηώξα. Σα επξήκαηα από ηηο κέρξη ηώξα 

αλαζθαθέο βξίζθνληαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Δθέζνπ ζηελ πόιε ειηζνύθ. 

Δπηζηξνθή ζην θξνπαδηεξόπινην θαη επόκελνο πξννξηζκόο ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ην επινγεκέλν λεζί ηεο 

Πάηκνπ. Δπινγεκέλν όρη κόλν γηα ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ αμηνζέαηα αιιά θαη γηα ηελ γεληθόηεξε θπζηθή 

νκνξθηά πνπ ην δηαθξίλεη, θαζώο θαη γηα ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ. Βεβαίσο εδώ ηα κλεκεία πνπ αμίδεη 

λα επηζθεθζνύκε είλαη πνιιά, όπσο ην πήιαην ηεο Απνθάιπςεο θαη ηελ κνλή ηεο Πάηκνπ, όκσο όζνη δελ 

ζπγθηλήζηε από απηά ζα βξείηε σξαίεο αζρνιίεο γηα λα πεξάζεηε αμέραζηα ην απόγεπκα ζαο ζηελ Πάηκν. 
 

28/6 Ρόδος: 

Η Σξίηε κέξα ηεο θξνπαδηέξαο ζα καο βξεη ζην λεζί ησλ ηππνηώλ ηελ Ρόδν νπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν 

ώζηε  λα πεξπαηήζνπκε  ηθ μεςαιωνικι του πόλθ ζχει ανακθρυχκεί από τθν Unesco «Μνθμείο 
Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ». Εκεί κα ςυναντιςετε το αλώβθτο ςτο πζραςμα του χρόνου 
βυηαντινό κάςτρο, το οποίο χωρίηει τθν παλιά πόλθ από τθν καινοφρια. Τα τείχθ τθσ καςτροπολιτείασ 
οικοδομικθκαν από τουσ Ιππότεσ του τάγματοσ του Αγίου Ιωάννθ τθσ Ιερουςαλιμ (Ιωαννίτεσ Ιππότεσ), οι 
οποίοι ενίςχυςαν τθν προχπάρχουςα βυηαντινι οχφρωςθ, δθμιουργώντασ μια μοναδικι οχυρωματικι 
αρχιτεκτονικι. 
 

29/6 Ηράκλειο - ανηορίνη 

Πιένλ μεκεξώλεη ε ηειεπηαία κέξα ηεο θξνπαδηέξαο θαη κόιηο μππλήζνπκε ζα βξηζθόκαζηε ήδε ζην 

Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο. Θα επηζθεθηνύκε ηελ αξραία πόιε ηεο Κλσζνύ, θνληά ζηελ πξσηεύνπζα ηεο  

Κξήηεο, ην Ηξάθιεην, ήηαλ ν ηόπνο πνπ «γέλλεζε» ηνλ πξώην πνιηηηζκό ηεο Δπξώπεο, ηνλ Μηλσηθό. 
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Άξα κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε κε θάπνηα βεβαηόηεηα, όηη είλαη ε αξραηόηεξε πόιε ηεο Δπξώπεο. 

Η εθδξνκή καο αλνίγεη ηελ πόξηα ζηνλ θόζκν ησλ Μηλσηηώλ θαζώο επηζθεπηόκαζηε έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο  αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο ηεο επείξνπ.  

Οη πξώηεο αλαζθαθέο έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 από ηνλ Κξεηηθό Μίλσα Καινθαηξηλό. Λίγεο δεθαεηίεο 

αξγόηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 1900, πεξαηηέξσ εξγαζίεο ηνπ Βξεηαλνύ ζεξ Άξζνπξ Έβαλο έζηξεςαλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ θόζκνπ ζην εληππσζηαθό Αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ, όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ κύζν θαηνηθνύζε ν 

ζνθόο βαζηιηάο Μίλσαο. 

Θα εμεξεπλήζνπκε ηελ κεγάιε Κεληξηθή Απιή, ηελ ππέξνρε Αίζνπζα ηνπ Θξόλνπ, ηελ επηβιεηηθή Μεγάιε 

θάια θαη ζα δνύκε ηελ ηνηρνγξαθία «Πξίγθηπαο ησλ Κξίλσλ». 

Καζώο πεξπαηάηε ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ αλαθηόξνπ θαη βιέπεηε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζα ληώζεηε 

δένο γηα ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Θα αθνύζεηε γηα ηνλ θξεηηθό ζξύιν ηνπ Μηλώηαπξνπ, πνπ ήηαλ κηζόο άλζξσπνο, κηζόο ηαύξνο, δνύζε ζηνλ 

Λαβύξηλζν θαη ζαλαηώζεθε από ηνλ Θεζέα. Αιιά απηό είλαη κηα άιιε ηζηνξία. 

Δμεξεπλώληαο θάζε ρώξν, ζα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ κέζα ζηνλ Γηάδξνκν ηεο Πνκπήο θαη ζηελ 

Αίζνπζα ηνπ Βαζηιηά, αθνύγνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλαξπαζηηθή πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ βαζηιηά 

Μίλσα. ηελ ζπλέρεηα ζα έρνπκε ρξνλν ειεύζεξν ζην θεληξν ηνπ Ηξαθιεην. 

Δπηζηξνθή ζην θξνπαδηεξόπινην θαη ζπλερίδνπκε   γηα  ηελ αληνξίλε.  Όιν ην απόγεπκα ζα είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ κνλαδηθή αληνξίλε κε ηελ αμεπέξαζηε νκνξθηά θαη ηα ζπάληα ηνπία. Απνιαύζηε ην 

κνλαδηθό ειηνβαζίιεκα πνπ δελ ζα βξείηε πνπζελά ζηνλ θόζκν, θαζώο ζα νινθιεξώλεηε ε θξνπαδηέξα καο. 
 

30/6 Λαύριο 

Σν  πξσί  άθημε  ζην Λαύξην θαη   αλαρώξεζε   γηα  ηελ  όκνξθε  πόιε ηνπ  Βόινπ. 

Υξόλνο  ειεύζεξνο  ζηα  παζίγλσζηα  ηζηπνπξάδηθα.  ηελ  ζπλέρεηα  αλαρώξεζε  γηα  ηελ πόιε καο  κε ηηο  

πην όκνξθεο  αλακλήζεηο  από ηελ θξνπαδηέξα καο πνπ  νινθιεξώζεθε θαη ήδε θαιό ζα είλαη λα αξρίζεηε 

λα πξνγξακκαηίδεηε από ηώξα ηελ επόκελε θξνπαδηέξα ζαο ! 

 

Πρόγραμμα Διαδρομών 

 

ΣΙΜΗ   ANA   ΑΣΟΜΟ   680 €    Ε ΔΙΚΛΙΝΗ - ΣΡΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 
 

την τιμή Περιλαμβάνει : 
 Η μεταφορϊ ςτο λιμϊνι του Λαυρύου και επιςτροφό. 
 Διαμονό ςε εςωτερικό καμπύνα κατηγορύα ΙΑ . 
 Λιμενικϊ Σϋλη & Φρεώςεισ Τπηρεςιών. 
 Φρϋωςη Παροχόσ Τπηρεςιών Κρουαζιερόπλοιου. 
 Πρόγραμμα διατροφόσ All Inclusive.  
 Πακϋτο Απεριόριςτησ Κατανϊλωςησ Αλκοολούχων και Μη-αλκοολούχων Ποτών. 
 Βραδιϊ Gala και Shows. 
 υμμετοχό ςτα προγρϊμματα ψυχαγωγύασ ςτο πλούο. 
 Voucher με το ποςό των 150€ για τισ προαιρετικϋσ εκδρομϋσ. 

26/6 Δευτέρα Λαύριο - 13:00 
26/6 Δευτέρα Μύκονοσ 18:00 23:00 

27/6 Σρίτη Κουςάνταςι 07:00 13:00 
27/6 Σρίτη Πάτμοσ 16:30 21:30 

28/6 Σετάρτη Ρόδοσ 07:00 18:00 
29/6 Πέμπτη Ηράκλειο 07:00 12:00 
29/6 Πέμπτη αντορίνη 16:30 21:30 

30/6 Παραςκευή Λαύριο  06:00 - 


