ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ- 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

1Η ΜΕΡΑ : Συγκέντρωση στο λιµάνι του Ηρακλείου επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση. ∆ιανυκτέρευση εν
πλω.
2Η ΜΕΡΑ : 'Αφιξη νωρίς το πρωί στον Πειραιά γύρω στις 6.30. Άµεση
επιβίβαση στο πλοίο Blue Star και αναχώρηση. Στις 12.00΄ περίπου θα
βρισκόµαστε στην Τήνο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και µεταφορά στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για προαιρετικό γεύµα και ανάπαυση. Το
απόγευµα θα επιβιβαστούµε στο λεωφορείο, για γνωριµία του νησιού. Πρώτη
στάση θα κάνοµε για προσκύνηµα στη Μεγαλόχαρη. Συνεχίζουµε για τη µονή
Κεχροβουνίου, όπου θα επισκεφτούµε το κελί και το χώρο άσκησης της Αγίας
Πελαγίας. Στο µεγαλοπρεπή ναό της θα προσκυνήσουµε την τιµία κάρα της.
Θα ακολουθήσει επίσκεψη στην ενδοχώρα της Τήνου και τα γραφικά
χωριουδάκια του νησιού. Αρκετοί περιστερώνες και σπίτια µε ιδιαίτερη τέχνη
θα µας εντυπωσιάσουν. Στην επιστροφή µας θα σταµατήσουµε σε
βιοτεχνία παραδοσιακών γλυκισµάτων, για οικονοµικά και ποιοτικά γλυκά. Θα
κερασττούµε και όποιος επιθυµεί, µπορεί να αγοράσει. ∆ιανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ : Σήµερα που η εκκλησία µας πανηγυρίζει τις Μυροφόρες θα
εκκλησιαστούµε στον µεγαλοπρεπή, Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης και όσοι
επιθυµούν, µε κατάλληλη προετοιµασία, µπορούν να κοινωνήσουν. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για αγορές ή χαλάρωση, µέχρι την αναχώρησή
µας. Κατόπιν µεταφορά στο λιµάνι και Επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στο λιµάνι
της Ραφήνας και µεταφορά στο πλοίο για τον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο,
και αναχώρηση στις 21.00 για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις.
4Η ΜΕΡΑ : Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί.
Τιµή 159€
Τιµή σε 4κλινες καµπίνες 179€
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•

ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο σε θέση της
επιλογής σας

•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς- Τήνος –Πειραιάς σε οικονοµική
Θέση

•

Μία διανυκτέρευση στην Τήνο σε κεντρικό ξενοδοχείο µε πρωινό

•

Η εκδροµή στην Τήνο όπως περιγράφεται

•
•

Φ.Π.Α.
Συνοδός του γραφείου µας.

