Από τα Λιχαδονήσια στα Τριζόνια, 3 ηµέρες/4 νύχτες
Υπέροχες παραλίες και άγνωστα νησάκια! Αναχώρηση 3/6.

Αναχώρηση 2/6 από Ηράκλειο

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ - ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ ΓΑΛΑΞΕΙ∆Ι - ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. ηµίωρη στάση σε ΚΑΦΕ στην περιοχή
του ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ και συνεχίζουµε για Θήβα. Επίσκεψη του νέου και πολύ
σπουδαίου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ και συνεχίζουµε για τον
όµορφη παραλία ΣΑΡΑΝΤΗ. Παραµονή, γεύµα προαιρετικά. Αµέσως µετά
αναχώρηση µέσω ∆ΙΣΤΟΜΟΥ για την παραλία της ΙΤΕΑΣ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, επιβίβαση στο
καραβάκι για τηνεπίσκεψη µας στα Λιχαδονήσια, ένα σύµπλεγµα µικρών
νησιών τα οποία αναδύθηκαν µετά από µεγάλο σεισµό πριν χιλιάδες χρόνια.
Τα µεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο
µικρότερα είναι η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και µερικά ακόµα
µικρότερα που ονοµάζονται Ποντικονήσια. Στην περιήγηση µας θα δούµε το
ναυάγιο, τις φώκιες, αποµεινάρια αρχαίου οικισµού, το Φάρο και γύρω του
σκορπισµένα ερείπια της Ιεράς Μονής του 12ου αιώνα µ.Χ., που µόνασε ο
Όσιος Γρηγόριος ο Μυροβλήτης. Στη Μανολιά βρίσκεται η οργανωµένη
παραλία και µπορούµε να κολυµπήσουµε και να γευµατίσουµε προαιρετικά.
Αναχώρηση πάλι µε το καραβάκι για Καµένα Βούρλα, σχετική παραµονή για
τον απογευµατινό καφέ και επιβίβαση στο πούλµαν για την επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας στην ΙΤΕΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε το ΓΑΛΑΞΙ∆Ι, ενώ λίγο
αργότερα θα φθάσουµε στα ΧΑΝΙΑ, όπου µε µικρό καΐκι, σε λίγα λεπτά, θα
περάσουµε στα ΤΡΙΖΟΝΙΑ. Ένα καταπράσινο νησί στον Κορινθιακό κόλπο, το
µοναδικό στην περιοχή κατοικήσιµο. Το άγνωστο σε πολλούς αυτό νησί,
διαθέτει ένα πανέµορφο φυσικό λιµάνι, κατά µήκος της ακτής του υπάρχουν
πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ για να απολαύσουµε το
µαγευτικό τοπίο που απλώνεται µπροστά µας. Μέσα σε 2 µόνο τετραγωνικά
χιλιόµετρα, περικυκλωµένα από θάλασσα, χωράνε ελιές, αµπέλια και άλλα
οπωροφόρα δέντρα, χαρακτηριστικά της ελληνικής φύσης, τα οποία
προστίθενται στην οµορφιά του καταπράσινου νησιού. Αυτό που δεν χωράει
στα Τριζόνια είναι το αυτοκίνητο! Παραµονή για µπάνιο και γεύµα
προαιρετικά. Νωρίς το απόγευµα θα φθάσουµε στην πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,
όπου στην παραλία Γριµπόβου, θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε τον
απογευµατινό καφέ, στη σκιά των πλατάνων, δίπλα στη γραφική παραλία.
Αναχώρηση για Αθήνα µε ενδιάµεση στάση, άφιξη το βράδυ. Επιβίβαση στο
πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις. Άφιξη νωρίς το πρωί της
επόµενης µέρας.

Ξενοδοχεί
α
Galini 3*

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο (έως 12
∆ίκλινο
ετών)
145€
125€

(+100€ σε
4κλ.καµπίνα/άτοµο)

(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ. καµπίνα)

Μονόκλινο
185€
(+100€ σε
4κλ.καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GALINI 3* στην ΙΤΕΑ.
∆ύο πρωινά και δύο δείπνα σε γραφικό παραθαλάσσιο ταβερνάκι.
Εισιτήρια πλοιαρίου για τα ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ.
Εισιτήρια πλοιαρίου για τα ΤΡΙΖΟΝΙΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

