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 ΣΑΜΟ
11/09/2019 – 15/09/2019

ΤΙΜΗ : 196 €/ άτομο με ημιδιατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα 11/09/2019

Βόλος – Πειραιάς - Σάμος
Συγκέντρωση στο Καπή της Ν.Δημητριάδας στις 24:00 μμ ξημερώματα 11/09 , με
προορισμό τον Πειραιά, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση.
Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο NISSOS MYKONOS , το οποίο αναχωρεί
στις 07:15 με προορισμό την Σάμο.
Άφιξη στο λιμάνι της Σάμου, το Καρλόβασι στις 14:50 και επιβίβαση στο λεωφορείο
προκειμένου να μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ξεκούραση.
Δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα 12/09/2019

Καρλόβασι - Ηραίον-Πυθαγόρειο- Ποτοκάκι - Μανωλάτες
Μετά το πρωινό μας, συγκέντρωση και αναχώρηση το κέντρο του νησιού. Κατά
την διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στο χωρίο Πύργος. Βρίσκεται σε
δροσερό και ευχάριστο περιβάλλον δίπλα στο ποτάμι Αμφίλησος. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα χωριά της Σάμου και εξειδικεύεται στην παραγωγή μελιού, λαδιού,
κρασιού και μαύρης Πεύκης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ κ περιήγηση.
Κατόπιν θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Σάμου το Ηραίον.
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η θεά Ήρα γεννήθηκε στη Σάμο. Ερείπια
του ναού της σώζονται ακόμα – ένας μοναδικός κίονας στέκει όρθιος, στο μισό
περίπου από το αρχικό του ύψος – κοντά στην νότια ακτή του νησιού. Το Ηραίον
καθιερώθηκε από τους γεωμετρικούς χρόνους ως ιερός τόπος και παρέμεινε
τέτοιος, μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή.
Την περιήγησή μας θα ολοκληρώσει η επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο
Πυθαγορείου. Στο μουσείο εκτίθενται περίπου 3000 εκθέματα και είναι κυρίως
ευρήματα από την περιοχή του Πυθαγορείου, ταξινομημένα θεματικά και
χρονολογικά από την νεολιθική εποχή έως την παλαιοχριστιανική.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στην παραλία Ποτοκάκι για εξ ιδίαν φαγητό και
μπάνιο. Η παραλία Ποτοκάκι είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού με βότσαλο
ως επι το πλείστον αλλά και με μεγάλα τμήματα άμμου.
Επιστροφή μέσω Βαθύ και στάση στο στολίδι της Σάμου, το χωρίο Μανωλάτες.
Μια καταπράσινη πλαγιά με αμπέλια και απεριόριστη θέα, μια συστάδα
κεραμοσκεπών κι ανάμεσα τους πλακόστρωτα δρομάκια στολισμένα με
μοσχοβολιστά λουλούδια συνθέτουν την εικόνα της περιοχής.

Αναχώρηση για το Καρλόβασι με προορισμό το ξενοδοχείο μας, ξεκούραση.
Δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα 13/09/2019

Καρλόβασι – Κουμαραδαίοι – Μονή Μεγάλης Παναγιάς – Μονή
Τιμίου Σταυρού – Κάμπος Μαραθόκαμπου
Μετά το πρωινό μας, αναχώρηση με προορισμό το χωριό Κουμαραδαίοι.
Οι Κουμαραδαίοι βρίσκονται ανατολικά του χωριού Πύργος, σε απόσταση 5
χιλιομέτρων από αυτά, στην Ν.Α. πλαγιά του Καρβούνη μέσα σε μία ρεματιά. Το
όνομά τους το πήραν από τις πολλές κουμαριές που υπήρχαν εκεί. Καφές,
περιήγηση.
Κατόπιν θα επισκεφτούμε το αξιοθέατο του χωριού, τη Μονή της Μεγάλης
Παναγίας που βρίσκεται 2 χλμ έξω από το χωριό. Πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της Ελληνορθόδοξης
θρησκείας που χρονολογείται το 1586 μ.Χ. Το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς ή
αλλιώς «Πέντε οσπίτιον» = Πέντε σπίτια ιδρύθηκε το 1586 μ.Χ από τους μοναχούς
Νείλο και Διονύσιο.
Η επόμενη στάση μας θα είναι η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Μονή Τιμίου
Σταυρού αποτελεί πνευματικό πόλο έλξης για το νησί της Σάμου. Βρίσκεται στην
παλιά πρωτεύουσα, τη Χώρα, κάτω από το χωριό Μαυρατζαίοι. Ιδρύθηκε το 1592,
από τον μοναχό Νείλο που με θαυματουργό τρόπο ανακάλυψε, εκεί, την εικόνα της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Στην συνέχεια, θα καταλήξουμε σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Σάμου,
τον Κάμπο Μαραθόκαμπου ή αλλιώς Βοτσαλάκια για εξ ιδίαν φαγητό και μπάνιο.
Αναχώρηση για το Καρλόβασι με προορισμό το ξενοδοχείο μας, ξεκούραση.
Δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα 14/09/2019

Καρλόβασι – Βαθύ - Κοκκάρι
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα
μεταβούμε στο χωριό Βαθύ. Το Βαθύ (ή αλλιώς Άνω Βαθύ και Παλαιό Βαθύ), είναι
κωμόπολη της Σάμου. Είναι χτισμένο στην πλαγιά του λόφου πάνω από την πόλη
της Σάμου. Το όνομά του το οφείλει στη θέση του στο βάθος ενός κόλπου.Εκεί θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση, καφέ.
Στην συνέχεια, θα επισκεφτούμε το χωριό Κοκκάρι, ένα μικρό λιμάνι με όμορφα
καλά διατηρημένα σπίτια και ωραίες παραλίες. Χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα
πάνω στα ερείπια παλαιότερου οικισμού και για το όνομά του υπάρχουν δύο
εκδοχές. Η πρώτη λέει πως σχετίζεται με την καλλιέργεια του κοκκαριού, του
μικρού κρεμμυδιού, δηλαδή, και η δεύτερη πως σχετίζεται με το όνομα του πρώτου
ιδιοκτήτη. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίαν.
Αναχώρηση για το Καρλόβασι, ώστε να επιβιβαστούμε στο NISSOS MYKONOS, το
οποίο αναχωρεί στις 16:00 με προορισμό τον Πειραιά.
Άφιξη στον Πειραιά στις 23:55.

5η Ημέρα 15/09/2019

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 – Σάμος –
Πειραιάς.
Διαμονή στο ξενοδοχείο “AEGEON” στην Σάμο με ημιδιατροφή.
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.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:
Πυθαγόρειο Μουσείο: 6€ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
3 € ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ Ή ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΑΘΥ: 4€ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
2 € ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ Ή ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΝ: 6€ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
3 € ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ Ή ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 13€ ΚΑΙ 7€ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ Ή ΕΧΟΝΤΑΣ
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

Σας ευχόμαστε «Καλό Ταξίδι»

