
 

 
 

Δηάρθεηα: 5 εκέρες  

Αλατφρήζεης: 15,23,30/07 & 06,12,19,26/08 
 

 

ΑΝΣΟΡΙΝΗ 
AΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

 

Πρόγρακκα εθδροκής 

 
 

1ε εκέρα: Αζήλα – αληορίλε  
πγθέληξσζε   ζην  αεξνδξόκην  Δι. Βεληδέινο  όπνπ  αθνινπζεί ε πηήζε καο  ώξα  10.00 
κε άθημε 10.50 ζηε αληνξίλε.  Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο.  Διεύζεξνο  
ρξόλνο  γηα  κία  πξώηε  γλσξηκία -  πεξηήγεζε ζην θέληξν  ηνπ  λεζηνύ,  ηα Φεξά . Πηείηε 
ηνλ θαθέ ή ην ρπκό ζαο , απνιακβάλνληαο κε ηελ κνλαδηθή ζέα πνπ πξνζθέξεη ε θαιληέξα. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέρα: Προθήηες Ηιίας – Πύργος - Αρταηοιογηθός Χώρος Αθρφηερίοσ – 

Κόθθηλε Παραιία – Παραιία Περίζζας  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν, θαη αθνινπζεί εθδξνκή όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Πξνθήηε Ηιία 
κε ηελ παλνξακηθή ζέα ζην λεζί, ηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό Πύξγνο, ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 
ζην Αθξσηήξη, ηελ θόθθηλε παξαιία θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ παξαιία ηεο Πεξίζζαο, όπνπ 
ζα έρνπκε ρξόλν γηα γεύκα θαη κπάλην ζηελ ζάιαζζα. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 

3ε εκέρα: αληορίλε – Προαηρεηηθή επίζθευε ζηελ Οία 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηα θαη κπάλην. Σν απόγεπκα ζαο 
πξνηείλνπκε πξναηξεηηθή επίζθεςε ζηελ γξαθηθή Οία, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηηο βόιηεο  
καο ζηα ζηελά πιαθόζηξσηα δξνκάθηα θαη ζηα θαιληεξίκηα ηνπ ρσξηνύ. Σν ειηνβαζίιεκα   

ζα καο κείλεη αμέραζην από ην έληνλν θόθθηλν – πνξηνθαιί ρξώκα ην νπξαλνύ. Δπηζηξνθή 
ην βξάδπ ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 
4ε εκέρα: αληορίλε – Προαηρεηηθή θροσαδηέρα – Παιηά θαη Νέα Κακέλε – 
Ηθαίζηεηο – Νεζί ηες Θεραζηάς  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε ην πξσί γηα ηελ πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα. Με 

ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζα θαηέβνπκε ζην ιηκάλη ηνπ Αζεληνύ θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζην 
εθδξνκηθό καο θαΐθη. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Παιηά θαη Νέα Κακέλε θαη Θα θηάζνπκε, ζα  
δνύκε  ηνλ θξαηήξα ηνπ Ηθαηζηείνπ,  από όπνπ  βγαίλνπλ ζεηάθη θαη δεζηόο αέξαο θαη ζα 
έρνπκε ρξόλν γηα κία βνπηηά ζηα δεζηά λεξά. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην λεζί ηεο Θεξαζηάο, 

όπνπ ζα έρνπκε πεξίπνπ 2 ώξεο λα πεξηεγεζνύκε. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην παιηό ιηκάλη 
ηεο αληνξίλεο θαη από εθεί ζα αλέβνπκε ζηα Φεξά(587 ιηζόζηξσηα ζθαινπάηηα κε ηα 

πόδηα ή κε παξαδνζηαθά γατδνπξάθηα ή κε ην ηειεθεξίθ). Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 
5ε εκέρα: αληορίλε – Αζήλα   
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξε εκέξα έσο ηελ αλαρώξεζε καο. ηε δηαδξνκή καο γηα 
ην αεξνδξόκην, ζα επηζθεθζνύκε γλσζηό νηλνπνηείν ηνπ λεζηνύ, όπνπ ζα μελαγεζνύκε θαη 
ζα δνθηκάζνπκε ηα κνλαδηθά θξαζηά παξαγσγήο ηνπ. Αθνινπζεί ε πηήζε ζηηο 18.15 γηα 

Αζήλα. 
 
 
 
 



 
 

Σηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πνιηηηθή παηδηώλ πθίζηαηαη γηα παηδηά έσο 12εηώλ, εθόζνλ νη δύν ελήιηθεο 

δηακείλνπλ ζε δίθιηλε junior suite. 

Η ηηκή ζηελ family suite είλαη ζπλνιηθή! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Η πνιηηηθή παηδηώλ πθίζηαηαη γηα παηδηά έσο 12εηώλ, εθόζνλ νη δύν ελήιηθεο 

δηακείλνπλ ζε δίθιηλν superior. 

Γπλαηόηεηα εκηδηαηξνθήο, κε επηβάξπλζε 24επξώ αλά άηνκν ζε κπνπθέ. 

Η ηηκή ζηελ family suite είλαη ζπλνιηθή! 
 
 

 
Περηιακβάλοληαη: 
• Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΑΝΣΟΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ  
• 1 απνζθεπή έσο 20kg  θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8kg αλά άηνκν. 
• Μεηαθνξά από / πξνο ην αεξνδξόκην ηεο αληνξίλεο . 

• Δθδξνκέο - μελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα . 
• 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο   
• Πξσηλό θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ 
• Γεπζηγλσζία θξαζηώλ ζε νηλνπνηείν ηνπ λεζηνύ 
• Έκπεηξνο αξρεγόο ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
• Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
• Φ.Π.Α. 

 
 

Blue suites 4keys, Φερά 

Γίθιηλν κε κεξηθή ζέα ζάιαζζα 579€ 

Γίθιηλε junior suite ζέα ζάιαζζα 
Γύν ρώξσλ! 

619€ 

Family Junior suite (2+2child)      
ζέα ζάιαζζα                                      

Γύν ρώξσλ- ζπλνιηθή ηηκή! 
1.960€ 

Μνλόθιηλν standard 829€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 2 εηώλ 50€ 

3ν άηνκν παηδί 2 – 12 εηώλ 349€ 

3ν άηνκν ελήιηθαο ζε junior suite 469€ 

Splendour Resort 5*, Φεροζηεθάλη 

Γίθιηλν standard ζέα ζάιαζζα 625€ 

Γίθιηλν superior ζέα ζάιαζζα 685€ 

Junior pool suite ζέα ζάιαζζα 765€ 

Family suite (2+2child) ζέα ζάιαζζα                                      

Γύν ρώξσλ- ζπλνιηθή ηηκή! 

2180€ 

Μνλόθιηλν standard 925€ 

3ν άηνκν παηδί έσο 2εηώλ 50€ 

3ν άηνκν παηδί 2-12εηώλ 399€ 

3ν άηνκν ελήιηθαο ζε superior room 529€ 



 
 
Δελ   περηιακβάλοληαη: 
Φόξνη αεξνδξνκίσλ, 55€ αλά άηνκν  
Απνγεπκαηηλή επίζθεςε ζηελ Οία, 15€ αλά ελήιηθα (10€ γηα παηδηά έσο 12 εηώλ) 
Κξνπαδηέξα δηάξθεηαο πεξίπνπ 6 σξώλ,  35€ αλά ελήιηθα (25€ γηα παηδηά έσο 12 εηώλ) 
 
 

 
 
 
 
Extra  
- Γπλαηόηεηα ελνηθίαζεο ΙΧ 1000 cc 60€ εκεξήζηα ρξέσζε 
 

 
 
Σημείωση:  

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

 
 
 
 
 

ΠΣΗΕΙ – SKY EXPRESS 

Πηήζε Δηαδροκή Ώρες  

GQ342 ΑΘΗΝΑ – ΑΝΣΟΡΙΝΗ 10:00-10:50 

GQ355 ΑΝΣΟΡΙΝΗ – ΑΘΗΝΑ 18:15-19:05 


