OPERA Travel & Tours
(πρώην RAPOS TRAVEL)
NEA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία) Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865
Τηλ συνοδού: 6980280488
ΜΗΤΕ: 0726E60000044201

5ημ Εκδρομή
στην Σαντορίνη

29/09/2019 – 03/10/2019

ΤΙΜΗ : 205 €/ άτομο με ημιδιατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα 29/09/2019

Βόλος – Πειραιάς - Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο Καπή της Ν.Δημητριάδας στις 24:00 μμ , με προορισμό τον
Πειραιά, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο BLUE STAR DELOS, το οποίο αναχωρεί στις
07:25 με προορισμό την Σαντορίνη.
Άφιξη στην Σαντορίνη στις 14:55 και επιβίβαση στο λεωφορείο προκειμένου να
μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ξεκούραση.
Συγκέντρωση για να μεταβούμε στην ταβέρνα όπου θα πάρουμε το δείπνο μας.
Μετάβαση στην χώρα για βραδινή έξοδο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα 30/09/2019

Σαντορίνη

Μετά το πρωινό μας, συγκέντρωση και επιβίβαση για περιήγηση στο νησί. Θα
επισκεφθούμε τον Προφήτη Ηλία όπου φυλάσσονται ιερά κειμήλια και άμφια και
το παραδοσιακό χωρίο Πύργος που αποτελεί μεσαιωνικό στολίδι και δεσπόζει
πάνω σε ένα λόφο που εποπτεύει τη Σαντορίνη από τη μια άκρη ως την άλλη, από
το Ακρωτήρι ως την Οία.
Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Ακρωτήρι, ένα χωριό με σπουδαία αρχαιολογικά
ευρήματα.
Τον
προϊστορικό
οικισμό
του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη τον
κατέστρεψε ο σεισμός που προηγήθηκε λίγα 24ωρα της έκρηξης του ηφαιστείου
του νησιού, (περίπου) το 1615 π.Χ. Το μίγμα ηφαιστειακής τέφρας και θηραϊκής
γης σκέπασε τα ερείπια μιας ευημερούσας και προηγμένης κοινότητας ανθρώπωνγια περισσότερα από 3.500 χρόνια η φωτιά πάγωσε τον χρόνο, (προαιρετική
είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο).
Θα καταλήξουμε στην κοσμοπολίτικη Περίσσα. Η Περίσσα τοποθετημένη στο
νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, απλωμένη σε μήκος 7 χλμ. περίπου, είναι η πιο
μεγάλη παραλία της Σαντορίνης, μαζί με τη συνέχεια της, τον Περίβολο και τον Αη
Γιώργη. Με κατάμαυρη άμμο, καθαρά βαθιά νερά και πλήρως οργανωμένα beach
bars και ταβερνούλες και καφέ ακριβώς πάνω στη θάλασσα, η Περίσσα φιλοξενεί
κάθε είδους επισκέπτη. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και προαιρετικό φαγητό.

Συγκέντρωση και επιβίβαση με προορισμό το ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Συγκέντρωση για να μεταβούμε στην ταβέρνα όπου θα πάρουμε το δείπνο μας.
Μετάβαση στην χώρα για βραδινή έξοδο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα 01/10/2019

Σαντορίνη

Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση με προορισμό το Οινοποιείο Αργυρού, το οποίο
κατατάσσετε στα 100 καλύτερα οινοποιεία του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1903 και
ακολουθεί τον παραδοσιακό σαντορινιό τρόπο οινοποίησης εδώ και 4 γενιές
(προαιρετική είσοδος στο Οινοποιείο).
Στην συνέχεια θα μεταβούμε στο Καμάρι. Το Καμάρι βρίσκεται στο νότιο τμήμα
του νησιού και είναι ένα από τα καλύτερα παραθαλάσσια θέρετρα. Διαθέτει παραλία
μήκους 5 χιλιομέτρων, με μάυρη άμμο, στο νότιο τμήμα της οποίας δεσπόζει το
Μέσα Βουνό. Εκεί ήταν χτισμένη η Αρχαία Θήρα, σε υψόμετρο που φτάνει σχεδόν
τα 400 μέτρα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση , καφέ ,προαιρετικό φαγητό.
Η σημερινή περιήγηση θα καταλήξει στην Οία, για να θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα
της, που είναι δίχως αμφιβολία το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου. Η θέα των
σπιτιών χτισμένα το ένα πάνω στο άλλο, στην κορυφή της καλντέρας , με
τα Φηρά, την Οία και το Ημεροβίγλι απέναντι από τα ηφαιστειογενή νησάκια της
Μικρής και της Μεγάλης Καμμένης ελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Συγκέντρωση και επιβίβαση με προορισμό το ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Συγκέντρωση για να μεταβούμε στην ταβέρνα όπου θα πάρουμε το δείπνο μας.
Μετάβαση στην χώρα για βραδινή έξοδο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα 02/10/2019

Σαντορίνη – Πειραιάς
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα
μεταβούμε στα Φηρά.
Εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση, ψώνια, καφέ.
Κατόπιν, θα επιβιβαστούμε στο BLUE STAR DELOS, το οποίο αναχωρεί στις 15:30
με προορισμό τον Πειραιά.
Άφιξη στον Πειραιά στις 23:25.

5η Ημέρα 03/10/2019

Πειραιάς – Βόλος
Επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό την πόλη μας κάνοντας τις απαραίτητες
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.

ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
Εισιτήρια του πλοίου σε οικονομική θέση για το δρομολόγιο Πειραιάς – Σαντορίνη –
Πειραιάς.
Διαμονή στο ξενοδοχείο “BABIS” στην Σαντορίνη με πρωινό.
Βραδινό σε ταβέρνα της περιοχής.
Οι περιηγήσεις μας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
Φόρος διαμονής 0,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση και πληρώνεται στο ξενοδοχείο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

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

Σας ευχόμαστε «Καλό Ταξίδι»

