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4 µέρες στo νησί του Πυθαγόρα
ΣΑΜΟΣ
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΕΦΕΣΣΟΣ

1η ηµέρα:Συγκέντρωση

το ̟ρωί στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και
ε̟ιβίβαση στο φέρρυ µ̟ότ για ΣΑΜΟ.Αφιξη στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
την όµορφη ̟όλη του κατα̟ράσινου νησιού και έδρα του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.Τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο µας
.∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα:Μετά το ̟ρωινό αναχώρηση για τον γύρο του νησιού της
Σάµου ξεκινώντας α̟ο τον αρχαίο ναό της Ήρας και το Ηραίον
(έξοδα ατοµικά). Συνεχίζουµε για το ̟ερίφηµο «Ευ̟αλίνειο
όρυγµα» στο Πυθαγόρειο, ένα υ̟όγειο υδραγωγείο ̟ου ύδρευε
την αρχαία ̟όλη του Πυθαγορείου (έξοδα

ατοµικά). Κατό̟ιν και αφου διασχίσουµε τη κατάφυτη ̟εριοχή
ΑΗ∆ΟΝΙΑ θα συνεχίσουµε για το ιστορικό Μοναστήρι του Τιµίου
Σταυρού ̟ου ιδρύθηκε το 1692. Ένα µεγάλο κεφαλοχώρι χτισµένο,
κοντά στο ̟οταµό Αµφίλυσσο είναι το χωριό Πύργος.Συνεχίζουµε
για το γραφικό και ̟αραθαλάσσιο χωριό Κοκκάρι µε τις υ̟έροχες
̟εντακάθαρες ̟αραλίες του ό̟ου και η ̟αραµονή µας για µ̟άνιο
και γεύµα.Το α̟όγευµα ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο µας και
ελεύθερος χρόνος στη ̟όλη της Σάµoυ. ∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση
3η ηµέρα:Πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος στο ̟αραλιακό
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ή ̟ροαιρετικά αναχώρηση α̟ό το λιµάνι της Σάµου
για Κουσάντασι το «νησί των ̟ουλιών», στην Τουρκία
(α̟αραίτητα διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύ̟ου). Ονοµαστό για
την αγορά του µε χαλιά, αραβικά κοµψοτεχνήµατα, βαµβακερά
είδη, ανατολίτικα γλυκά και δεκάδες εστιατόρια. Η ̟όλη της
αρχαίας Εφέσου, είναι µια σηµαντική και ̟λούσια σε γνώσεις
εµ̟ειρία ̟ου θα έχουµε την ευκαιρία να α̟ολαύουµε µε την
ε̟ίσκεψή µας. Το α̟όγευµα ε̟ιστροφη στη ΣΑΜΟ.
∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση
4η ηµέρα:Μετά το ̟ρωινό µας αναχώρηση για να ε̟ισκεφτούµε τον
ΠΛΑΤΑΝΟ , ορεινό ̟αραδοσιακό χωριό γνωστό για το ̟ερίφηµο
τρεχούµενο ̟λατανιώτικο νερό του αλλά και τη µοναδική
̟ανοραµική θέα ̟ου ̟ροσφέρει ̟ρος όλο το νησί. Κατό̟ιν θα
γνωρίσουµε το όµορφο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ µε την εκκλησιά του
Αγ.Νικολάου,τα γραφικα αρχοντικά του και τις µεγάλες ̟λατείες
ενώ θα έχουµε και ̟αραµονη για µ̟άνιο και γεύµα.Το α̟όγευµα
ε̟ιβίβαση στο φέρρυ για το ταξίδι της ε̟ιστροφής.Αφιξη αργά το
βράδυ στον ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιµή : 185,00 € κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 245,00 € σε µονόκλινο

Ακτο̟λοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Σάµος-Πειραιάς
οικονοµικής θέσης µεταφορές µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν στη Σάµο
βάσει ̟ρογράµµατος,,3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*,3 ̟ρωινά
µ̟ουφέ, 3 δεί̟να,αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

Περιλαµβάνονται :

