
 

 
Διάρκεια: 5 ημέρες  

Ανατώρηζη:09/06/2022 
 

ΜΗΛΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ 
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1η ημέρα: Πηήζη για Μήλο 
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα Μήιν κε πηήζε ηεο Sky Express GQ 410 

ζηηο 09:45. Άθημε ζην λεζί ηεο Μήινπ ζηηο 10:25. Τν αεξνδξόκην ηεο Μήινπ απέρεη ιίγα 
ρηιηόκεηξα από ηνλ Αδάκαληα, πνπ απνηειεί ην θέληξν ηνπ λεζηνύ θαηά ηνπο ζεξηλνύο 
κήλεο. Η Μήινο είλαη έλα εθαηζηεηνγελέο λεζί, κε καθξά κεηαιιεπηηθή ηζηνξία, 

εληππσζηαθά ηνπία, πεξηζζόηεξεο από 70 παξαιίεο, θαη εμαηξεηηθό θαγεηό. Ξεθηλάκε ηελ 
γλσξηκία καο κε ην λεζί κε ηελ επίζθεςε καο ζην θαηαθύγην ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
(έλα εληππσζηαθό ζύκπιεγκα από ζηνέο θάησ από ην ιόθν ηνπ Αδάκαληα, πνπ έρεη 
κεηαηξαπεί ζε εηθαζηηθό ρώξν), ην Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν, αθξηβώο ζην θέληξν ηνπ 

Αδάκαληα θαη θπζηθά ην Μεηαιιεπηηθό Μνπζείν Μήινπ, κε εληππσζηαθά εθζέκαηα θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πινύζηα γεσινγία θαη κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα αλά ηνπο 
αηώλεο. Δλ ζπλερεία ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν απόγεπκα. Σηνλ Αδάκαληα 

κπνξείηε λα βξείηε κεγάιε πνηθηιία από θαθέ, εζηηαηόξηα θαη κπαξ, θαζώο θαη ε λπρηεξηλή 
δσή ηεο Μήινπ επηθεληξώλεηαη ζηνλ Αδάκαληα. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέρα: Τρσπηηή, Πλάκα, Σαρακήνικο, Παλιοτώρι 
Πξσηλό. Σήκεξα ζα μεθηλήζνπκε γηα ηελ νδηθή εθδξνκή γλσξηκία καο κε ην λεζί, κε 
ιεσθνξείν, ζηηο 10:00, από ην μελνδνρείν. Η πξώηε καο ζηάζε ζα γίλεη ζην γξαθηθό ρσξηό 

ηεο Τξππεηήο, αλεθνξίδνληαο από Αδάκαληα πξνο ηελ Πιάθα, ζηε βάζε ηεο Πιάθαο, 
πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ. Τν ρσξηό ηεο Τξππεηήο είλαη έλαο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο κε ζέα 
ηελ εληππσζηαθή είζνδν ηνπ ιηκαληνύ ηεο Μήινπ, θη εθεί ζα επηζθεθζνύκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα αξραηνινγηθά ζεκεία ηεο Μήινπ, όπσο ηηο πξσηνρξηζηηαληθέο Καηαθόκβεο, ην 
κέξνο όπνπ αλαθαιύθζεθε ην δηάζεκν άγαικα ηεο Αθξνδίηεο ηεο Μήινπ αιιά θαη ην 
αξραίν ξσκατθό ζέαηξν. Η ζηάζε απηή ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 1,5 ώξα, αλάινγα θαη κε ηελ 

αλακνλή πνπ ίζσο έρνπκε γηα ηελ είζνδν ζηηο Καηαθόκβεο (θόζηνο γηα ην 2022: 4 
επξώ/άηνκν). Αθήλνληαο ηελ Τξππεηή, ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε βόξεηα αθηή ηεο Μήινπ, 
γηα λα επηζθεθζνύκε ην δηάζεκν Σαξαθήληθν. Τν ζειεληαθό ηνπίν ηεο Μήινπ, κε ηνπο 
εληππσζηαθνύο ιεπθνύο εθαηζηεηνγελείο βξάρνπο είλαη κνλαδηθό ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, 

ηδαληθό γηα ηηο θαιύηεξεο θσηνγξαθίεο ησλ δηαθνπώλ ζαο. Μεηά από πεξίπνπ κία ώξα, ζα 
αθήζνπκε πίζσ ηε βόξεηα πιεπξά θαη ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ην λόην. Η λόηηα Μήινο 
θηινμελεί ην εθαίζηεην ηεο Μήινπ θαη παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία θη εληππσζηαθέο 

παξαιίεο. Θα θαηεπζπλζνύκε πξνο ην Παιηνρώξη, όπνπ ζα έρνπκε πεξίπνπ 3 ώξεο γηα 
κπάλην θαη θαγεηό. Τν Παιηνρώξη είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο παξαιίεο ηεο Μήινπ, κε 

επηινγέο γηα θαγεηό, θαηαπιεθηηθά λεξά αιιά θαη watersports. Τν απόγεπκα επηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν θαη ην βξάδπ ειεύζεξνη λα πηείηε ην πνηό ζαο ζε θάπνην αηκνζθαηξηθό κπαξ ηεο 
ρώξαο κε ζέα ην απέξαλην γαιάδην. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέρα: Προαιρεηική εκδρομή ζηην Κίμωλο 
Πξστλό θαη ζήκεξα ζαο πξνηείλνπκε πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Κίκσιν. Η 
κεηάβαζε καο ζα γίλεη ζην ιηκάλη ηεο Πνιιώληαο απ’ όπνπ ζα πάξνπκε ην θαξαβάθη γηα ηελ 

Κίκσιν. Ηθαηζηεηνγελέο λεζί, κε κνλαδηθή πνηθηιία πεηξσκάησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε 
θηκσιία από όπνπ πήξε θαη ην όλνκά ηεο είλαη κηα κηθξνγξαθία ησλ Κπθιάδσλ κε 
αλαξίζκεηεο νκνξθηέο.  Φεκίδεηαη γηα ηηο ππέξνρεο παξαιίεο κε ςηιή ακκνπδηά θαη βόηζαιν 
ζε γξαθηθνύο κηθξνύο όξκνπο. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα θνιύκπη θαη γεύκα εμ ηδίσλ ζε θάπνην 

γξαθηθό ηαβεξλάθη. Τν απόγεπκα επηζηξνθή ζην ίδην ιηκαλάθη. Από θεη ζα καο πεξηκέλεη 
ιεσθνξείν γηα λα καο κεηαθέξεη ζηνλ Αδάκαληα. Τν βξάδπ έλα δξνζηζηηθό θνθηέηι ζε 
θάπνην από ηα αηκνζθαηξηθά κπαξάθηα ηνπ λεζηνύ είλαη ην θαιύηεξν θιείζηκν ηεο εκέξαο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 
 
4η ημέρα: Μεηαλλεσηικό Μοσζείο, Αλσκές Μήλοσ, Ορστείο Αγγεριάς, Πολλώνια, 

Σπηλιά Παπαθράγκα 

Η δεύηεξε νδηθή καο εθδξνκή ζα μεθηλήζεη ζηηο 10:00, γηα λα εμεξεπλήζνπκε ηνλ 
γεσινγηθό πινύην ηεο Μήινπ. Η πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ην Μεηαιιεπηηθό Μνπζείν, κε 

αξθεηό ρξόλν γηα λα αλαθαιύςνπκε ηελ πνηθηιία ησλ πεηξσκάησλ θαη ηελ εμνξπθηηθή 
ηζηνξία ηνπ λεζηνύ. Σηε ζπλέρεηα ζα αθήζνπκε πίζσ καο ηνλ Αδάκαληα γηα λα 
θαηεπζπλζνύκε πξνο ηηο Αιπθέο ηεο Μήινπ, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία παξαγσγηθήο 
αιαηηνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Χάξε ζηνλ εθαηζηεηνγελή ηεο ραξαθηήξα, ε Μήινο 

παξνπζηάδεη αθόκα γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη ζα επηζθεθζνύκε ην ζεκείν όπνπ ηα δεζηά λεξά 
απνηεινύλ δσληαλή απόδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπόκελε ζηάζε ζα είλαη ην νξπρείν ηεο 
Αγγεξηάο, έλα από ηα πην εληππσζηαθά νξπρεία ηεο Διιάδαο, θαη ην κεγαιύηεξν αλνηρηό 

νξπρείν κπεληνλίηε ζηελ Δπξώπε αιιά θαη από ηα κεγαιύηεξα ζηνλ θόζκν. Δδώ ζα 
κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηε ζύγρξνλε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζα ζαπκάζνπκε  
εληππσζηαθά ρξώκαηα. Καηεπζπλόκελνη πξνο ηα Πνιιώληα, ζα θάλνπκε αθόκα κία ζηάζε 

ζηελ εθαηζηεηνγελή ζπειηά ηνπ Παπάθξαγθα, ζηε βόξεηα αθηή ηνπ λεζηνύ. Σε έλα 
ζύκπιεγκα από κεγαιύηεξεο θαη κηθξόηεξεο ζπειηέο, ε ζπειηά ηνπ Παπάθξαγθα είλαη 
αλνηρηή από ην πάλσ κέξνο θαη καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζαπκάζνπκε ηα όκνξθα λεξά 
ηεο παξαιίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κέζα αιιά θαη ηα εθαηζηεηνγελή πεηξώκαηα. Τειεπηαία 

ζηάζε καο ζα είλαη ην ρσξηό ησλ Πνιισλίσλ, γηα πεξίπνπ 3 ώξεο, κε ρξόλν γηα θαγεηό θαη 
κπάλην. Τα Πνιιώληα απνηεινύλ έλαλ από ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνύο ζηε Μήιν, 
θαζώο είλαη έλα γξαθηθό παξαζαιάζζην ςαξνρώξη κε πνιύ όκνξθε παξαιία θαη κεξηθά από 

ηα θαιύηεξα εζηηαηόξηα ηεο Μήινπ. 
 
5η ημέρα: Μήλος, πηήζη για Αθήνα  

Πξσηλό θαη ζήκεξα ζα θάλνπκε κηα  πξσηλή βόιηα ζηελ Πιάθα. Η Πιάθα είλαη ε 
παξαδνζηαθή πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ κε γξαθηθά πιαθόζηξσηα ζηελά, κηθξά θαθέ θη 
εζηηαηόξηα κε εθπιεθηηθή ζέα ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ (ηδαληθή βόιηα ζηελ Πιάθα είλαη ην 
απόγεπκα, γηα ην ειηνβαζίιεκα, αιιά αθόκα θαη ην πξσί είλαη κηα σξαία βόιηα). Τν 

απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην. Πηήζε επηζηξνθήο κε Sky Express GQ 413  ζηηο 
19:50 γηα Αζήλα. 
 

 
 
 

Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ανατ. Δίκλινο Μονόκλινο 

5ημ. 

09 – 13/06 
380€ 520€ 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Ημερομηνίες Διαδρομή Ώρες  

09/06 Αζήλα – Μήινο 09:45 – 10:25 

 13/06  Μήινο – Αζήλα 19:50 – 20:30  



 
 
Περιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε πηήζεηο Αζήλα - Μήινο- Αζήλα κε Sky Express κε κία 
απνζθεπή 20 θηιά θαη κία ρεηξαπνζθεπή 8 θηιά 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ 

 Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην πξνο ην μελνδνρείν θαη αληίζηξνθα 

 Τέζζεξηο (04) δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Γειθίλη ζηνλ Αδάκαληα κε πξσηλό 

 ΦΠΑ 

 
 

Δεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Γεύκαηα θαη δείπλα 

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 

 Ο θόξνο δηακνλήο 0,50 € ην δσκάηην ηε βξαδηά ζην μελνδνρείν , ν νπνίνο είλαη 
πιεξσηένο απεπζείαο εθεί 

 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 

 
 
Γπλαηόηεηα παξνρήο ησλ παξαθάησ επηπιένλ ππεξεζηώλ κε επηβάξπλζε 115€ θαηά άηνκν: 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο 

 Έκπεηξνο αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο θαη ηαμηδησηηθήο επζύλεο γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Ταμηδησηηθή αζθάιηζε κε θαιύςεηο COVID-19 

 
 
 

Σεκεηώζεηο: 
 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Τν θόζηνο γηα ηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ Κίκσιν είλαη 25€ (πεξηιακβάλεη εηζηηήξην 

θαξαβηνύ θαη κεηαθνξάο κε ιεσθνξείν από/πξνο ιηκάλη κεηαθίλεζεο) 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 

 

 


