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7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΡΟ
ΑΠΟ 21 ΕΩ 27 ΙΟΤΛΙΟΤ
1η ημζρα
Αναχώρθςθ ώρα 21:00μ.μ για Πειραιά. Κακ’ οδόν ςτάςεισ, άφιξθ ςτο λιμάνι.
2η ημζρα
Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ για Σφρο. Άφιξθ ςτο όμορφο νθςί. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο μασ.
Τακτοποίθςθ. Ελεφκεροι να ξεκουραςτείτε. Στθν ςυνζχεια μετάβαςθ ςτθν παραλία για μπάνιο. Δείπνο,
διαν/ςθ.
3η ημζρα
Μετά το πρωινό μασ αναχωροφμε για να επιςκεφκοφμε τθν πρωτεφουςα Ερμοφπολθ. Θα επιςκεφκοφμε
το κζατρο ΑΠΟΛΛΩΝ (μικρογραφία τθσ Σκάλασ του Μιλάνου), τθν εντυπωςιακι μεγαλοπρεπι εκκλθςία
του Αγ. Νικολάου 19ου αι., τον πανζμορφο ναό τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου ςτον οποίο βρίςκεται θ
ανεκτίμθτθσ αξίασ εικόνα, ζργο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, το επιβλθτικό Δθμαρχείο και τθν ςυνοικία
των Καπετανζων Βροντάδων. Συνεχίηουμε για τθν Άνω Σφρο όπου θ κζα είναι καταπλθκτικι. Θα δοφμε
τθν Μθτρόπολθ των Κακολικών Σαν Τηώρτηιο κακώσ και τα μοναςτιρια των Ιθςουϊτών και των
Καπουτςίνων. Θα δοφμε το ςπίτι του Μάρκου Βαμβακάρθ (ςιμερα μουςείο) και επιςτροφι ςτο
ξενοδοχείο μασ. Μπάνιο, δείπνο, διαν/ςθ.
4η, 5η, 6η ημζρα
Ημζρεσ ελεφκερεσ να απολαφςετε το μπάνιο ςασ και ςασ προτείνουμε θμεριςιεσ εκδρομζσ ςτθν Τινο και
τθ Μφκονο. Δείπνο – διαν/ςθ.
7η ημζρα
Πρωινό και ετοιμαηόμαςτε για τθν επιςτροφι μασ με τισ καλφτερεσ εντυπώςεισ από τθν Σφρο. Επιβίβαςθ
ςτο πλοίο και απόπλουσ για τον Πειραιά. Άφιξθ. Συνεχίηουμε για τθν πόλθ μασ, άφιξθ αργά το βράδυ.

ΣΙΜΗ: 395 €/ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΠΕΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ:
 Τθν μεταφορά με ςφγχρονο, κλιματιηόμενο ποφλμαν
 Τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Πειραιά – Σφρο – Πειραιά ςε κζςθ ςαλόνι .
 5 διαν/ςεισ ςτο ξενοδοχείο με πρωινό και δείπνο.
 Περιιγθςθ - ξενάγθςθ Άνω Σφρο, Ερμοφπολθ με επίςθμο ξεναγό.
 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ:
o Ότι αναφζρεται ωσ προτεινόμενο, επιπλζον γεφματα - ποτά, είςοδοι ςε μουςεία και προαιρετικζσ
εκδρομζσ
o Φόροσ διαμονισ ( 8 € )
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