30/6-2/7/17
3ήµερο στις Σ̟οράδες
και στο νησί των Θρύλων!!
ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:Αναχώρηση 06:00̟µ.α̟ο ΠΕΙΡΑΙΑ 06:20 α̟ο ΑΘΗΝΑ

για ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.Ε̟ιβιβαση στο φέρι και αναχώρηση για το
όµορφο νησι της ΣΚΟΠΕΛΟΥ.Αφιξη και ξεκιναµε τη ̟εριηγηση µας
̟ερνωντας α̟ό τον ̟αραλιακο κολ̟ισκο ΣΤΑΦΥΛΟ για να
συνεχισουµε ̟ρος την ̟αραλία του ΑΓΝΩΝΤΑ ό̟ου τα ̟εύκα
αγγίζουν στην κυριολεξία την θάλασσα .Η ονοµασια της ̟εριοχής
δοθηκε α̟ό τον ολυµ̟ιονικη Αγνωντα και σηµερα εκτος α̟ό τα
καθαρα νερά φηµιζεται για το φρεσκο ψάρι.Εν συνεχεια για ε̟ίσκεψη
στην ιστορική ΜονήΑγ.Ρηγίνου στην ο̟οία φυλάσεται το λειψανο του
Αγίου ο ο̟οίος βρήκε µαρτυρικο θάνατο τον 4οαι. και α̟ό εκεί για
ΣΚΟΠΕΛΟ.Τακτο̟οιηση στο ξενοδοχείο και χρονος ελευθερος για
̟εριηγηση της Χωρας µε τα οµορφα σκαλο̟αται και τα ̟λακοστρωτα
σοκάκια ̟άνω α̟ό τα ο̟οία δεσ̟όζει το βενετσιάνικο Κάστρο του

Γκίζη και η Ακρό̟ολη της Πε̟άρηθου βρισκεται και το σ̟ιτι του
Π.Νιρβάνα.∆ιανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ:Μετά το ̟ρωινο ̟αραµονη και ελεύθερος χρόνος στη
ΣΚΟΠΕΛΟ ή για όσους ε̟ιθυµούν(̟ροαιρετικά)αναχώρηση για µια
όµορφη κρουαζιέρα ̟ου θα µας µεταφερει στη µαγευτικη ΑΛΟΝΗΣΣΟ
.Πρώτος µας σταθµός Το γραφικό Πατητήρι, λιµάνι και ̟ρωτεύουσα
του νησιού, οφείλει το όνοµά του στα ̟ατητήρια του κρασιού, όταν η
βασική ασχολία των ντό̟ιων ήταν η αµ̟ελουργία. Οσοι θέλουν
µ̟ορουν να ε̟ισκεφτουν τη Παλια Αλονησσο η Παλιο Χωριό ̟αλιά
̟ρωτεύουσα του νησιού χτισµένο σε λόφο µε όµοφη θέα ̟ρος όλο το
νησί και το Αιγαίο Πέλαγος.Συνεχιζουµε για ΛΕΦΤΟ ΓΙΑΛΟ,̟αραλία
̟ου θυµίζει... καρτ ̟οστάλ! Α̟ολαύστε την µοναδική θέα ̟ρος τα δύο
ερηµονήσια, τα ∆ύο Αδέλφια. Η ̟αραλία ̟εριβάλλεται α̟ό φυσικο
σκηνικο µοναδικου κάλους µε ̟εντακάθαρα νερά για υτο είναι και η
̟ιο δηµοφιλής ̟αραλία του νησιου ό̟ου θα α̟ολαυσουµε και εµεις το
µ̟άνιο µας.Στη συνεχεια ε̟ιστροφη στη ΣΚΟΠΕΛΟ.∆ιανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Μετά το ̟ρωινο αναχωρούµε για να ε̟ισκεφτούµε την νότια
̟λευρά του κατα̟ράσινου νησιού
̟ερνωντας α̟ό ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ και διασχιζοντας µοναδικού φυσικού
κάλλους ̟εριοχές τις ο̟οίες α̟αθανάτισε και η κινηµατογραφικη
ε̟ιτυχια ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ ̟ου γυριστηκε στο νησι φτάνουµε στο οµορφο
λιµανακι ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΛΩΣΣΑΣ. Κατο̟ιν για την ̟αραλία
ΠΑΝΟΡΜΟΥ,µια α̟ο τις ̟ιο δηµοφιλεις του Αιγαίου µε κρυστάλλινα
νερά ό̟ου και η ̟αραµονη µας για µ̟άνιο και γεύµα .Το α̟όγευµα
ε̟ιστροφή στο λιµάνι της ΓΛΩΣΣΑΣ και ε̟ιβιβση στο φέρι
γιαΜΑΝΤΟΥ∆Ι και α̟ό εκεί ε̟ιστροφη το βράδυ σε
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιµή : 145 ,00 € κατ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 175 ,00 € µονόκλινο

Περιλαµβάνονται: Εισιτήρια ̟λοίου ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΣΚΟΠΕΛΟΣ- ΜΑΝΤΟΥ∆Ι, µεταφορές µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν βάσει
̟ρογράµµατος ,2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΑΜΑLIA 4* µε 2
̟ρωινά µ̟ουφέ, αρχηγός συνοδός ,ΦΠΑ.

