OPERA Travel & Tours
Κ. Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6980280488
MHTE 0726E60000044201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της 4ήμερης εκδρομής στην

ΑΝΔΡΟ
189€/ άτομο με ημιδιατροφή
25.06.2019 – 28.06.2019
1η ημέρα (25.06.2019) ΒΟΛΟΣ –ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ

Αναχώρηση από Βόλο με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας προκειμένου να
επιβιβαστούμε στο καράβι της Fast Ferries το οποίο αναχωρεί στις 07:30 και φτάνει
στην Άνδρο στις 09:25.
Επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό το κοσμοπολίτικο Μπατσί. Το Μπατσί
θεωρείται από πολλούς ως το τουριστικό κέντρο της Άνδρου. Η γραφικότητά του
πηγάζει από την αμφιθεατρική του δόμηση, την χαρακτηριστική αμμώδη παραλία
(μπλε σημαία) καθώς και την σύγχρονη μαρίνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στο
Μπατσί
έχουν
γυριστεί
οι
κλασσικές
ταινίες
του
Ελληνικού
κινηματογράφου “Φουσκοθαλασσιές” και “Κορίτσια στον ήλιο”. Στα πετρόχτιστα
στενά του χωριού θα δείτε εικόνες που θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο με
τρεχούμενα νερά, μπαξέδες και όμορφα σπίτια με παραδοσιακές αυλές που
ενδεχομένως να σας κάνουν να ψάχνετε την “Άναμπελ” να της δώσετε λίγα
μύγδαλα(!). Ελεύθερος χρόνος για καφέ.
Κατόπιν θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή της Αγ. Μαρίνας που βρίσκεται στο
χωριό Αποίκια όπου θα προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα της Αγίας.
Το μεσημέρι στάση για φαγητό στις ΜΕΝΗΤΕΣ όπου θα δούμε τις πηγές του
Διονύσου με τις χαρακτηριστικές λεοντοκεφαλές και τα τρεχούμενα νερά.
Μετά το φαγητό άφιξη στο ξενοδοχείο, παραλλαβή δωματίων, τακτοποίηση και
το απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής, έξοδος . Διανυκτέρευση.
2η ημέρα (26.06.2019) ΑΝΔΡΟΣ

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μετά το πρωινό μας, για να επισκεφτούμε την
ΧΩΡΑ της Άνδρου που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού. Εδώ θα περπατήσουμε
στα γραφικά σοκάκια της χώρας που είναι πατρίδα πολλών και επιφανών
καπετανέων και εφοπλιστών και μπορούμε να δούμε την Καϊρειο Βιβλιοθήκη, την
Παναγία τη Θεοσκέπαστη που είναι η προστάτιδα του νησιού, την Παναγία τη
Θαλασσινή χτισμένη πάνω σε βράχο, την πλατεία της Ρίβας με το άγαλμα του
αφανούς ναύτη, καθώς και το Φάρο Τουρλίτη που βρίσκεται στην είσοδο του
λιμανιού. Στη συνέχεια συνεχίζουμε για ΟΡΜΟ ΚΟΡΘΙΟΥ παραλιακό οικισμό με
παραδοσιακό χρώμα χτισμένο γύρω από τον ομώνυμο ανοικτό όρμο. Προαιρετικό
μπάνιο, φαγητό το μεσημέρι στην περιοχή.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, το απόγευμα.
Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα (27.06.2019) Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο

Μετά το πρωινό μας, για όσους το επιθυμούν θα υπάρξει προαιρετική
εκδρομή στο νησί της Μεγαλόχαρης. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην
Παναγία της Τήνου. Αναχώρηση με το πλοίο FAST FERRIES ANDROS 09:35
για την Τήνο και άφιξη στις 11:05. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα, ψώνια,
φαγητό, καφέ κλπ έως τις 14:00 όπου θα αναχωρήσουμε με το πλοίο FAST
FERRIES ANDROS για την Άνδρο. Άφιξη στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο
στις 15:35, επιβίβαση στο πούλμαν για το ξενοδοχείο μας.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα (28.06.2019) ΑΝΔΡΟΣ –ΡΑΦΗΝΑ –ΒΟΛΟΣ

Μετά το πρωινό, θα γνωρίσουμε μια ακόμη σημαντική μονή του νησιού, την Ιερά
Μονή Παναχράντου (Αγίου Παντελεήμονος), το ωραιότερο βυζαντινό μοναστήρι
της Άνδρου που βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Γερακώνες σε υψόμετρο 230
μέτρων ανάμεσα στα χωριά ΦΑΛΙΚΑ και ΜΕΣΑΒΟΥΝΙ. Σύμφωνα με τον κώδικα της
Μονής το Μοναστήρι κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 963-969,
την εποχή της εκστρατείας του κατά των Αράβων της Κρήτης.
Στην συνέχεια θα επιστρέψουμε στο Γαύριο για φαγητό εξ ιδίαν και κατόπιν θα
γίνει ο απόπλους στις 16:00 για Ραφήνα.
Άφιξη στην Ραφήνα στις 18:00 και επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό τον
Βόλο κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
ιδιόκτητο πούλμαν 51+1 θέσεων.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ραφήνα για Άνδρο με την FAST FERRIES.
25/06/2019 Ραφήνα 07:30 Άνδρος 09:25
28/06/2019 Άνδρος 16:00 Ραφήνα 18:00
Διαμονή στο ξενοδοχείο OSTRIA, στο Γαύριο με πρωινό.
Βραδινό σε ταβέρνα της περιοχής.
Αστική Ασφάλεια – Επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR.
ΦΠΑ.
Συνοδός του γραφείου μας.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, πισίνες, λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα,
φιλοδωρήματα κλπ. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας, τα αντίτιμα των
εισιτηρίων καθώς και να προβούμε σε κρατήσεις, σε οποιουσδήποτε χώρους
επιλέξετε να επισκεφθείτε.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση της εκδρομής.

