
 

 
Διάρκεια: 4 εμέρες  
Ανατωρήζεις: 11/07 & 28/08 

 

ΙΚΑΡΙΑ 
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1ε εμέρα: Πειραιάς – Ικαρία  
Αλαρώξεζε λσξίο  06:00  γηα  ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά,  ηαθηνπνίεζε  ζην πινίν θαη  
απόπινπο  γηα  Ιθαξία.  Άθημε   ην  κεζεκέξη, κεηαθνξά   θαη  ηαθηνπνίεζε   ζην  
μελνδνρείν  καο.  Αθνινπζεί   ρξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  πεξηπάηνπο   θαη  γλσξηκία  κε  ηελ 
παιηά πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, ηνλ Δύδειν, κε ηα θαινδηαηεξεκέλα λενθιαζηθά,  
δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

2ε εμέρα: Άγιος Κήρσκος – Άγιος Νικόλαος – Παραλία Θερμά – Χριζηός Ρατών  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ ηνλ Άγην Κήξπθν, ζην ιηκάλη ηνπ 
νπνίνπ ν επηζθέπηεο ζα ζαπκάζεη ην κεηαιιηθό άγαικα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Ίθαξν κε ηα 
θηεξά ηνπ, ηελ Ιθαξηάδα.  Υξόλνο  ειεύζεξνο γηα πεξηπάηνπο  ζηα γξαθηθά δξνκάθηα, ηηο 
παιηέο ζπλνηθίεο,  επίζθεςε  ζηελ εληππσζηαθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ θεληξηθή 
πιαηεία. Λίγν αξγόηεξα  ζα  θζάζνπκε  ζηελ όκνξθε παξαιία Θεξκά, γλσζηή γηα ηελ 
ρξπζαθέληα ςηιή άκκν, όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν γηα  θνιύκπη  θαη  γεύκα  πξναηξεηηθά. 

Δπηζηξνθή ζην  μελνδνρείν  καο, μεθνύξαζε  θαη  γηα  ην  βξάδπ αθνινπζείζηε  ηελ  
πξόηαζε καο  γηα  επίζθεςε  ζην ρσξηό,  Υξηζηόο Ραρώλ, «Σν ρσξηό πνπ δελ θνηκάηαη 
πνηέ»!  Έγηλε γλσζηό ζηνπο επηζθέπηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, γηα ηε λπρηεξηλή δσή ηνπ θαη 
ην σξάξην ησλ ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ   αλνίγνπλ αξγά ην βξάδπ,  ζπλήζεηα πνπ έρεη 
ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επνρή ησλ πεηξαηώλ θαη έθαλε δηάζεκν ην ρσξηό γηα ηνλ «Ιθαξηώηηθν  
ρξόλν» .  Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

3ε εμέρα: Εύδελος – Προαιρεηική Κροσαδιέρα ζηοσς Φούρνοσς  

Πξσηλό  θαη  ρξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  λα  νινθιεξώζνπκε   ηε  γλσξηκία  κε  ηνλ  Δύδειν  ε  
ελαιιαθηηθά  λα  επαθνινπζήζεηε  ηελ  πξόηαζε  καο  γηα κηα κηλη θξνπαδηέξα (έμνδα  
αηνκηθά) ζηνπο Φνύξλνπο, ην ζξπιηθό λεζί ησλ θνπξζάξσλ κε ηηο καγεπηηθέο παξαιίεο ηνπ.  
Δπηζηξνθή  ζηνλ  Δύδειν,  ρξόλνο  ειεύζεξνο,  δηαλπθηέξεπζε. 
 
 
4ε εμέρα: Αταιολογικό Μοσζείο Κάμποσ – Πεγή – Μοναζηήρι Οζίας Θεοκίζηες – 

Νας – Πειραιάς  
Μεηά ην  πξσηλό  ζα  επηζθεθζνύκε  ην  Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Κάκπνπ  θαη  ζην  ρσξηό 

Πεγή, ην Μνλαζηήξη ηεο Οζίαο Θενθηίζηεο  από ηε Λέζβν, δίπια ζην Βπδαληηλό παξεθθιήζη 
ηεο Μνλήο ζηε ζπειηά, ηελ πεξίθεκε «Θενζθέπαζηε».  Ακέζσο  κεηά θζάλνπκε  ζην  
θεκηζκέλν παξαζαιάζζην ζέξεηξν Ναο,  όπνπ  ζα  έρνπκε  ρξόλν  γηα  θνιύκπη  θαη  γεύκα  
πξναηξεηηθά. Μεηαθνξά  ζην  ιηκάλη  θαη απόπινπο    ην  βξάδπ  γηα  Πεηξαηά,  άθημε   θαη  

κεηαθνξά  ζηα  ζεκεία  αλαρώξεζεο. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Σιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Περιλαμβάνονηαι: 
 Αθηνπιντθά   εηζηηήξηα  νηθνλνκηθήο  ζέζεο  ΠΔΙΡΑΙΑ – ΙΚΑΡΙΑ  θαη  αληίζηξνθα 

 3  δηαλπθηεξεύζεηο,  ζην  μελνδνρείν  ATHERAS   3* 

 Σξία  πξσηλά  ζε  κπνπθέ 
 Μεηαθνξέο  -  πεξηεγήζεηο  κε   θιηκαηηδόκελν  πνύικαλ 
 Αξρεγό  -  ζπλνδό 
 Φ.Π.Α. 
 Φόξν  δηακνλήο 
 

Δεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΠΛΟΙΩΝ:    
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΑΦΙΞΗ 

11/7/22 ΠΔΙΡΑΙΑ  -  ΔΤΓΗΛΟ 07:15 14:05 

14/7/22 ΔΤΓΗΛΟ - ΠΔΙΡΑΙΑ 19:50 02:20  (15.07.22) 

28/8/22 ΠΔΙΡΑΙΑ  -  ΔΤΓΗΛΟ 07:15 14:05 

31/8/22 ΔΤΓΗΛΟ - ΠΔΙΡΑΙΑ 23:35 05:30  (01.09.22) 

 
 
 
εμειώζεις: 
 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 

 

 

Ανατ. Δίκλινο 
3ο άηομο έως 

12 εηών 

Επιβάρσνζε 

Μονόκλινοσ 

4εμ. 
11/07 & 28/08 

245€ 228€ +72€ 


