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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της 3ήμερης εκδρομής στην

ΑΝΔΡΟ
155€/ άτομο με ημιδιατροφή
11.09.2020 – 13.09.2020
1η ημέρα (11.09.2020) 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 την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας που
βρίσκεται στο χωριό Αποίκια. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα στην
Ελλάδα, αφιερωμένη στην Μεγαλομάρτυρα του 3ου αιώνα μ.Χ.
Συνεχίζουμε για τις αμμώδεις και δημοφιλείς παραλίες του Αγίου Πέτρου και της
Χρυσής Ακτής που θα έχουμε τον ανάλογο χρόνο για μπάνιο και φαγητό.
Κατόπιν θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο για παραλλαβή δωματίων, τακτοποίηση
και ξεκούραση. Εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει ένα δεύτερο μπάνιο στην πισίνα
του ξενοδοχείου.
Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα (12.09.2020) ΑΝΔΡΟΣ

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μετά το πρωινό μας, για να επισκεφτούμε την
Χώρα 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 Όρμο 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, έξοδος στο Μπατσί. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα (13.09.2020) ΑΝΔΡΟΣ –ΡΑΦΗΝΑ –ΒΟΛΟΣ

Μετά το πρωινό, θα παραδώσουμε τα δωμάτιά μας και θα αναχωρήσουμε για το
κοσμοπολίτικο Μπατσί . Κτισμένο δίπλα στην ομώνυμη απάνεμη παραλία με την
ψιλή άμμο και τα καταγάλανα νερά το Μπατσί της Άνδρου ήταν η πρώτη
τοποθεσία που αναπτύχθηκε τουριστικά. Είναι γνωστό τουριστικό θέρετρο από
την δεκαετία του 70′. Στο Μπατσί μπορεί κανείς να διαθέσει τον χρόνο του για
μπάνιο, για μια βόλτα στα κυκλαδίτικα σοκάκια, για φαγητό ή καφέ.
Στην συνέχεια θα επιστρέψουμε στο Γαύριο από όπου θα γίνει ο απόπλους στις
14:45 για Ραφήνα.
Άφιξη στην Ραφήνα στις 16:40 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.
11/09/2020 Ραφήνα 07:30 Άνδρος 09:25
13/09/2020 Άνδρος 14:45 Ραφήνα 16:40
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:
Φόρος διαμονής ξενοδοχείου που αποτελεί 1,5€/ ημέρα/ δωμάτιο.
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.
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον ένα γονέα, χρειάζονται
επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που
ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και
από τους δύο γονείς.

Καλό ταξίδι…..
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