
 

 
Διάπκεια: 5 ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 25/07 & 27/08 & 03/09 

 

ΠΑΡΟ – ΑΝΣΙΠΑΡΟ (ΝΑΞΟ) 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
 

1η ημέπα: Πειπαιάρ – Πάπορ  
Αλαρώξεζε 06:00 γηα  ην  ιηκάλη  ηνπ  Πεηξαηά,  επηβίβαζε  ζην  πινίν θαη  απόπινπο γηα  
Πάξν,  άθημε   ζηελ  Παξνηθηά,  πεξίπαηνη  γλσξηκίαο πξνο  ην  Δλεηηθό  θάζηξν, ηελ  

εθθιεζία  ησλ  Αγίσλ  Κσλζηαληίλνπ  θαη  Διέλεο  ζηελ  παιαηά  πόιε  θαη    ζηελ  Παλαγία  
ηελ  Δθαηνληαππιηαλή, αθνινπζεί  κεηαθνξά  θαη  ηαθηνπνίεζε  ζην  μελνδνρείν, ρξόλνο  
ειεύζεξνο,  δηαλπθηέξεπζε.   
 
 

2η ημέπα: Μοναζηήπι Αγ. Απζενίος – Αλςκή – Μοςζείο κοππιόρ – Δπςό  
Πξσηλό θαη  πεξηήγεζε -  γλσξηκία  κε ην  όκνξθν  λεζί ησλ  Κπθιάδσλ. Ξεθηλάκε κε ην 
Μνλαζηήξη ηνπ Αγ. Αξζελίνπ (έλα από ηα ηζηνξηθόηεξα ηεο Πάξνπ) όπνπ θπιάζζνληαη ηα 
ιείςαλα ηνπ Αγίνπ θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ θνηιάδα κε ηηο Πεηαινύδεο, ηνλ παλέκνξθν 

βηόηνπν ηεο πνηθηιίαο Tiger moth κε ηα πνξηνθαινθόθθηλα ρξώκαηα. Δπόκελνο ζηαζκόο καο 
ε Αιπθή θαη ην κνπζείν “θνξπηόο”, έξγν ηνπ ληόπηνπ λαπηηθνύ Μπελέηνπ θηαδά. Θα 
ζαπκάζνπκε ηε ζπιινγή από εληππσζηαθέο καθέηεο πινίσλ θαη ζηνλ θήπν ηνπ ηηο 
κηληαηνύξεο από ηα πην γλσζηά κλεκεία ησλ Κπθιάδσλ. πλερίδνπκε γηα ηνλ Γξπό  θαη ην 
παξαιηαθό  Πίζσ Ληβάδη, όπνπ  ζα  έρνπκε ρξόλν γηα θνιύκπη θαη γεύκα  πξναηξεηηθά. Λίγν 
αξγόηεξα ζα αλεθνξίζνπκε γηα ηηο Λεύθεο, ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, κε ηελ 
παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Σξηάδαο.  Δπηζηξνθή  ζην  

μελνδνρείν, ρξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  θνιύκπη, πεξηπάηνπο   πξνο  ην  Δλεηηθό  θάζηξν, ηελ  

εθθιεζία  ησλ  Αγίσλ  Κσλζηαληίλνπ  θαη  Διέλεο  ζηελ  παιαηά  πόιε  θαη    ζηελ  Παλαγία  
ηελ  Δθαηνληαππιηαλή,  δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

3η ημέπα: Ανηίπαπο – πήλαιο Ανηιπάπος – παπαλία Αγ. Γεωπγίος – Νάοςζα  
Μεηά  ην  πξσηλό  κεηαθνξά ζην ιηκάλη ηεο Πνύληαο  θαη  κε   ην   F/B ζα πεξάζνπκε ζηελ 
Αληίπαξν. Δπίζθεςε  ηνπ  πνιύ  ζπνπδαίνπ  πειαίνπ  ηεο  Αληηπάξνπ,  θνιύκπη  ζηελ  
όκνξθε παξαιία  ηνπ  Αγίνπ  Γεσξγίνπ,   πεξηήγεζε ζηα γξαθηθά πιαθόζηξσηα  ηεο Χώξαο, 

κε ηα ινπινπδηαζκέλα ζπίηηα θαη ην ελεηηθό θάζηξν. Χξόλνο  ειεύζεξνο, γεύκα  πξναηξεηηθά 
θαη επηζηξνθή ζην  μελνδνρείν  καο. Σν  απόγεπκα,   ζα  γλσξίζνπκε  ηελ  θνζκνπνιίηηθε  
Νάνπζα, κε ηα ζηελά δξνκάθηα ηεο θαη ην παξαδνζηαθό γεθύξη ζηελ είζνδό ηεο. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν καο,  δηαλπθηέξεπζε. 
 
 
4η ημέπα: Πποαιπεηική εκδπομή ζηη Νάξο  

Πξσηλό  θαη  εκέξα  ειεύζεξε  γηα   ραιάξσζε,  θνιύκπη,  πεξηπάηνπο  ε  ελαιιαθηηθά  
αθνινπζείζηε  ηελ  πξόηαζε  καο  γηα  πξναηξεηηθή  εθδξνκή ζηε  Νάμν.  Θα  επηβηβαζηνύκε  
ζηηο  11:25  ζην  πινίν  ηεο  Blue  Star  Ferries   θαη  κεηά   από  45  πεξίπνπ  ιεπηά    

θζάλνπκε   ζηε  Νάμν  θαη     μεθηλάκε  ακέζσο  ηελ  πεξηήγεζε -  γλσξηκία  κε  ην  λεζί. Η  
δηαδξνκή  καο μεθηλά  από  ην  ρσξηό  Γαιαλάδν,   όπνπ   πςώλεηαη  ν πύξγνο ηνπ 
Μπειόληα  θαη  ζπλερίδεηαη  από  ην  κηθξό  ρσξηό   Γακαιάο, γηα  λα  θαηαιήμνπκε  ζηελ  

ελδνρώξα θαη  ηελ θνηιάδα ηεο Σξαγαίαο   γηα  λα  επηζθεθζνύκε  ην Χαιθί, κε ηε βπδαληηλή 
εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Πξσηόζξνλεο θαη ην απνζηαθηήξην   θίηξνπ. Aθνινπζεί 
επίζθεςε ζηελ Παλαγία ηε Γξνζηαλή θνληά ζην ρσξηό Μνλή, ζεκαληηθό κλεκείν ηεο 
παιαηνρξηζηηαληθήο πεξηόδνπ κε ελδηαθέξνπζεο ηνηρνγξαθίεο. Η εθθιεζία ζεσξείηαη ε 
παιαηόηεξε ησλ Βαιθαλίσλ. Δπόκελε ζηάζε ε Απείξαλζνο  κε ηα καξκάξηλα θαιληεξίκηα θαη 
ηα ηέζζεξα ζπνπδαία  κνπζεία, ην Αξραηνινγηθό, κε επξήκαηα θπξίσο ηεο Πξσηνθπθιαδηθήο 
πεξηόδνπ, ην Γεσινγηθό, κε 2.000 εθζέκαηα από ηελ θύζε ηεο Νάμνπ, ην Μνπζείν Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο κε ζπιινγή από ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο θαη έλα κηθξό ελπδξείν, θαζώο θαη 



 
ην Λανγξαθηθό, κε παξαδνζηαθά εθζέκαηα. Χξόλνο  ειεύζεξνο  γηα  επηζθέςεηο  θαη  γεύκα  
πξναηξεηηθά  θαη  επηζηξνθή  ζηε  ΧΩΡΑ,  γηα  πεξηπάηνπο   γλσξηκίαο  θαη  ηνλ  
απνγεπκαηηλό  θαθέ.  ηηο   18:00  επηβίβαζε  ζην  πινίν  θαη  απόπινπο  γηα  Πάξν,  όπνπ  
κεηά  από  έλα  ζύληνκν  ζαιάζζην  ηαμίδη  ζα   επηζηξέθνπκε  ζην  μελνδνρείν  καο   ζηελ  
Παξνηθία, ρξόλνο  ειεύζεξνο,  δηαλπθηέξεπζε.   
 
5η ημέπα: Πάπορ - Πειπαιάρ 

Πξσηλό   θαη  κεηαθνξά  ζην  ιηκάλη  γηα  ην  ηαμίδη  ηεο  επηζηξνθήο, ηαθηνπνίεζε  ζην 
πινίν   θαη  απόπινπο  10:45  γηα  Πεηξαηά, άθημε 14:45   θαη  κεηαθνξά  ζηα  ζεκεία  
αλαρώξεζεο. 
 
 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 

 
 
 

 

 
 

ηελ  αλαρώξεζε   27.08.22  ππάξρεη  επηβάξπλζε   12€  αλά άηνκν. 

 
 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο  -  πεξηεγήζεηο  κε  θιηκαηηδόκελν  πνύικαλ 
 Σέζζεξηο  δηαλπθηεξεύζεηο  ζην  μελνδνρείν  PANDROSSOS  3*  ζηελ  ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
 Σέζζεξα  πξσηλά ζε  κπνπθέ 

 Αθηνπιντθά  εηζηηήξηα  νηθνλνκηθήο  ζέζεο,  ΠΔΙΡΑΙΑ - ΠΑΡΟ θαη  αληίζηξνθα 
 Αθηνπιντθά  εηζηηήξηα  γηα  ηελ  επίζθεςε  ζηελ  ΑΝΣΙΠΑΡΟ 
 Αξρεγόο -  ζπλνδόο 
 Φόξνο  δηακνλήο 
 Φ.Π.Α. 
 

Δεν   πεπιλαμβάνονηαι: 
 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ, 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

 
 
 

Σημείωση:  
 
πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
πκκεηνρήο. 

 

Σύπορ Δωμαηίος  5 ημέπερ 
Γίθιηλν 338€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 12 298€ 


