ΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΚΤΕΣ
25/05/18-28/05/18

1η μέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΔΡΟΣ
Συνάντηση στο λιμάνι του Ηρακλείου 07:00. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 07:40 όπου θα σαλπάρουμε για την
“Καπετάνισσα Άνδρο’’. Νωρίς το απόγευμα γύρω στις 18:00 άφιξη στην νησί . μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο
κοσμοπολίτικο Μπατσί ή στη Χώρα ανάλογα με την επιλογή διαμονής σας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα ΑΝΔΡΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Πρωινό & ξεκινά η γνωριμία μας με το νησί. Επίσκεψη & παραμονή στην Παλαιόπολη, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, με
τα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα. Θα επισκεφτούμε το καταπράσινο χωριό ΜΕΝΙΤΕΣ, με άφθονα τρεχούμενα νερά που
αναβλύζουν από μαρμάρινα κεφάλια λιονταριών. Στάση στην ΜΕΣΑΡΙΑ. Προσκύνημα στα δύο από τρία σημαντικότερα
μοναστήρια της Άνδρου, Αγίας Μαρίνας, και Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφτούμε την Μονή Αγίας Μαρίνας του 17ου αιώνα
κοντά στο χωριό ΑΠΟΙΚΙΑ, ρυθμού βασιλικής, ανδρική Μονή. Συνεχίζουμε για τις πηγές της Σάριζας. Εκεί θα
προσκυνήσουμε την Μονή Αγ. Νικολάου του 11ου αιώνα. Βόλτα στην πρωτεύουσα της Άνδρου την Χώρα. Στην Χώρα θα
γνωρίστε τα πλακόστρωτα σοκάκια με τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, ΚΑΙΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αλλά και αυτά
της πλατείας ΚΑΪΡΗ όπου βρίσκεται το μουσείο αρχαιολογικό και σύγχρονης τέχνης. Περίπατος στην μαρμαροστρωμένη
πλατεία με το άγαλμα του ΑΦΑΝΗ ΝΑΥΤΗ. Δοκιμάστε τα νοστιμότατα γλυκά του νησιού ή πιείτε το ουζάκι σας. Επιστροφή
στα ξενοδοχεία μας Διανυκτέρευση.

3η μέρα ΑΝΔΡΟΣ
Πρωινό & ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε το μπάνιο μας στις μαγευτικές παραλίες της Άνδρου. Χρόνος για περπάτημα στα
γραφικά σοκάκια στο νησί των «Καπετανέων» .
Διανυκτέρευση.

4η μέρα ΑΝΔΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση από Άνδρο για να επιστρέψουμε στο Ηράκλειο.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ:



210€ σε δίκλινο με πρωινό σε ξενοδοχείο στη περιοχή Μπατσί
245€ σε δίκλινο με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* προς 4*πάνω στη θάλασσα στη περιοχή Μπατσί



280€ σε δίκλινο με πρωινό σε ξενοδοχείο 4* SUPERIOR πάνω στη θάλασσα στη περιοχή Μπατσί

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο- Άνδρος -Ηράκλειο σε Γ’ θέση.
3 διαν/σεις στην Άνδρο σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό
Μεταφορά λιμάνι – ξενοδοχείο – λιμάνι.
Πούλμαν για τις εκδρομές σας.
Συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια εκδρομέων αστικής ευθύνης.
1 free ανά 25 άτομα.
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 20€

**Εκδρομή στην Τήνο 30€ συμπεριλαμβάνει εισιτήρια Άνδρος-Τήνος-Άνδρος με πρωινή αναχώρηση από την Άνδρο και
απογευματινή επιστροφή από την Τήνο. Περιλαμβάνεται και η εκδρομή στην Τήνο.

