
 

 
Γηάξθεηα: 4,5 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 13,14,27,28/07 & 03,04,24,25/08 

 

ΧΙΟΣ 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Χίνο – Βξνληάδνο – Καξδάκπια – Μάξκαξν  
Σπγθέληξσζε ην πξσί ζην αεξνδξόκην Ει. Βεληδέινο θαη πηήζε γηα Χίν. Άθημε ζην λεζί, 

επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ην ρσξηό ησλ Βξνληάδσλ όπνπ ην Πάζρα γίλεηαη 
ν γλσζηόο ζε όινπο καο «ξνπθεηνπόιεκνο». Σηάζε γηα ηνλ πξσηλό καο θαθέ θαη ζηε 
ζπλέρεηα πνξεία πξνο ηα Καξδάκπια θαη ζπγθεθξηκέλα ην επίλεην ηεο θσκόπνιεο ην 
Μάξκαξν. Αθνύ ζαπκάζνπκε ηα όκνξθα αξρνληηθά θηηζκέλα από λαπηηθνύο πινηνθηήηεο ζα 

απνιαύζνπκε ην κπάλην καο αιιά θαη παξαδνζηαθό θαγεηό ζηηο πνιιέο ηαβέξλεο ηεο 
πεξηνρήο. Τν απόγεπκα αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν δηακνλήο καο ζηνλ Καξθά κπξνζηά 
ζε κηα παλέκνξθε παξαιία, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο 
ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

2ε εκέξα: Πεξηήγεζε πόιεο 
Πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ. 
Η γλσξηκία καο μεθηλά από ην πεξίθεκν θαη θαινδηαηεξεκέλν θάζηξν ηνπ. Βξίζθεηαη ζηε 

βόξεηα πιεπξά ηνπ ιηκαληνύ ηεο πόιεο ηεο κε έθηαζε 180.000 η.κ. θαη ηα ηείρε ηνπ 
πεξηθιείνπλ νηθηζηηθό ζύλνιν, κε 650 θαηνίθνπο πεξίπνπ. Αθνύ ζαπκάζνπκε ηόζν ηνλ 
ππέξνρν ρώξν όζν θαη ηελ καγεπηηθή ζέα ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πόιε ηεο Χίνπ γηα λα 
επηζθεθηνύκε ηελ βηβιηνζήθε Κνξαή θαη ην ιανγξαθηθό κνπζείν Αξγέληε κηαο θαη 
ζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρώξν. Η Βηβιηνζήθε ηνπ Κνξαή είλαη κηα από ηηο παιηόηεξεο θαη 

κεγαιύηεξεο βηβιηνζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ειιάδα κηαο θαη ε ζπιινγή ηεο απαξηζκεί 
πεξηζζόηεξνπο από 250.000 ηόκνπο. Σην θηίξην ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

δεύηεξν όξνθν ζηεγάδεηαη ην Εζλνινγηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν Αξγέληε. Τν κνπζείν 
πεξηιακβάλεη κηα αμηόινγε ζπιινγή κε ελδπκαζίεο θαζώο θαη πνιιά θεληήκαηα από 
δηάθνξα ρσξηά ηνπ λεζηνύ. Τα πθαληά, ηα εξγαιεία, ηα ζθεύε, νη ραιθνγξαθίεο, νη πίλαθεο, 
ηα πνξηξαίηα ησλ αξρόλησλ θαζώο θαη δηάθνξα μπιόγιππηα αληηθείκελα βνεζνύλ ηνλ 
επηζθέπηε λα αλαθαιύςεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Χησηώλ ζηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ 17ν 
θαη 19ν. Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξίπαην, θαθέ θαη θαγεηό ζηελ πόιε θαη επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε θαη κπάλην ζηελ όκνξθε παξαιία ηνπ. Τν βξάδπ καο 

ειεύζεξν, δείπλν ζε πινύζην κπνπθέ θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

3ε εκέξα: Πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηηο Οηλνύζζεο 
Πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ θαη ζήκεξα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θξνπαδηέξα ζηηο παλέκνξθεο 
Οηλνύζζεο. Ελ πισ δηαδξνκή, κε ηδησηηθό ζθάθνο, αλαηνιηθά ηεο Χίνπ γηα πεξίπνπ κία ώξα 
θαη θηάλνπκε ζην γξαθηθό ιηκαλάθη όπνπ καο θαισζνξίδεη ε ράιθηλε γνξγόλα, κε ην 
ζηέκκα θαη ην ηζηηνθόξν ζην αξηζηεξό ηεο ρέξη, ζήκα θαηαηεζέλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

λαπηηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνύ. Πεξπαηώληαο ζηελ πιαηεία Ναπηνζύλεο, ζπλαληάηε ην 

άγαικα ηνπ Αθαλνύο Ναύηε, ην πξώην άγαικα ζηελ Ειιάδα, πνπ αθηεξώζεθε ζηνπο 
απνιεζζέληεο λαπηηθνύο. Επίζθεςε ζην εληππσζηαθό Ναπηηθό Μνπζείν, θαη ρξόλνο 
ειεύζεξνο γηα κπάλην ζηηο πεληαθάζαξεο βνηζαισηέο ή ακκνπδεξέο παξαιίεο πνπ 
βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ λεζηνύ. Έπεηηα αθνύ γεπηνύκε θξέζθα ζαιαζζηλά θαη 
παξαδνζηαθνύο κεδέδεο ζε θάπνην από ηα πνιιά εζηηαηόξηα ζα επηβηβαζηνύκε ζην θαξαβάθη 
γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Χίν. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
4ε εκέξα: Μνλή Χίνπ- Απγώλπκα- Αλάβαηνο- Μέγαο Ληκληώλαο- Μνλή Αγίνπ Μελά- 
Κάκπνο 
Πξσηλόο κπνπθέο θαη αλαρώξεζε γηα ηε Νέα Μνλή Χίνπ, θηίζκα ηνπ 11νπ αηώλα θαη 
αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ. Καιύπηεη κηα έθηαζε 17.000 ηεηξαγσληθώλ 
κέηξσλ θαη γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ λεζηνύ. Σήκεξα ην Μνλαζηήξη 
θαηαηάζζεηαη ζηα κλεκεία πνπ είλαη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO. Έπεηηα ζα επηζθεθηνύκε ην ρσξηό Απγώλπκα. Είλαη θηηζκέλν ζε πςόκεηξν 500 
κέηξσλ θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα Μεζαησληθά ρσξηά ηνπ λεζηνύ κε ηνλ ηδηόηππν θξνπξηαθό 
αξρηηεθηνληθό ξπζκό ηνπο. Τα ζπίηηα είλαη ρηηζκέλα από πέηξα θαη κε κηθξά παξάζπξα ηα 
νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαηά ηνλ 
Μεζαίσλα. Πνιιά ζπίηηα επηθνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο, αθόκα ππάξρνπλ ηα πεξάζκαηα 
(θηηζκέλεο ζήκεξα πόξηεο) από ζπίηη ζε ζπίηη γηα λα ππάξρεη νδόο δηαθπγήο όηαλ ν ερζξόο 
έκπαηλε ζην έλα ζπίηη. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε, θξπκκέλν από ηα αδηάθξηηα 

βιέκκαηα, ην κεζαησληθό - βπδαληηλό ρσξηό Αλάβαηνο. Ο "Μπζηξάο" ηνπ Αηγαίνπ, παξόιν 
πνπ ζήκεξα είλαη έλα έξεκν ρσξηό, θνπβαιάεη σο ηηο κέξεο καο ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ.  
Σηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα γεπκαηίζνπκε θαη λα θάλνπκε ην κπάλην καο ζε κηα 

κηθξή αιιά πνιύ αγαπεηή ζηνπο ληόπηνπο παξαιία κε ρνληξή άκκν θαη πεληαθάζαξα λεξά, 
ζηνλ Μέγα Ληκληώλα. Έπεηηα ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε ζα επηζθεθηνύκε ηελ πεξίθεκε θαη 
ηζηνξηθή Μνλή ηνπ Αγίνπ Μελά, εθεί όπνπ έγηλε κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζθαγέο Χξηζηηαλώλ 

από ηνπο αηκνζηαγείο Τνύξθνπο. Τέινο ζα απνιαύζνπκε ηνλ απνγεπκαηηλό καο θαθέ ζηνλ 
εληππσζηαθό Κάκπν. Ο Κάκπνο ζπληζηά έλα ηδηαίηεξν νηθηζηηθό ζύλνιν, όπνπ ζπλδπάδεηαη 
αξκνληθά ην κνλαδηθό θπζηθό ηνπίν κε ηα ηνπηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη 
επξέσο γλσζηόο γηα ηα κπξνβόια πεξηβόιηα εζπεξηδνεηδώλ, αιιά θαη ηα παιηά αξρνληηθά 
ζπίηηα. Γνεηεπκέλνη θαη απόιπηα γεκάηνη από ηελ κέξα καο επηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα 
μεθνύξαζε. Τν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 
5ε εκέξα: Μνπζείν Μαζηίραο – Ππξγί – Μεζηά – Χώξα – Πηήζε γηα Αζήλα  
Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη από ηελ εθδξνκή καο δελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε ην ζήκα 
θαηαηεζέλ ηνπ λεζηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ην κνπζείν απηνύ ηνπ πξντόληνο ην κνπζείν 
καζηίραο Χίνπ. Βξίζθεηαη ζηα Μαζηηρνρώξηα, ζύλνιν κεζαησληθώλ ρσξηώλ ζηε Νόηηα Χίν, 
ζην κνλαδηθό ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ όπνπ θαιιηεξγείηαη θαη παξάγεηαη ε καζηίρα γλσζηή 

ζήκεξα ζε όιν ηνλ θόζκν. Εδώ ζα κάζνπκε γηα ηελ παξαδνζηαθή ηερλνγλσζία ηεο 

καζηηρνθαιιηέξγεηαο θαη ην πσο ε δηαρείξηζε ηεο καζηίραο ηζηνξηθά δηακόξθσζε ην αγξνηηθό 
θαη νηθηζκέλν ηνπίν ηεο Χίνπ έσο θαη ζήκεξα. Έπεηηα ζα επηζθεθηνύκε ην «δσγξαθηζηό 
ρσξηό», όπσο ην απνθαινύλ πνιινί ιόγσ ησλ πεξίηερλσλ δηαθνζκεηηθώλ κνηίβσλ ζηηο 
πξνζόςεηο ησλ νηθεκάησλ. Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν κεζαησληθό ρσξηό ηεο Χίνπ θαη παξ' 
όιεο ηηο αιινηώζεηο πνπ επέθεξαλ ζ' απηό ν ρξόλνο θαη νη αλζξώπηλεο επεκβάζεηο, ην Ππξγί 

απνηειεί αθόκε θαη ζήκεξα έλα δσληαλό κεζαησληθό ζξύιν. Αθνινύζσο ζα επηζθεθηνύκε 
έλα από ηα σξαηόηεξα ρσξηά ηνπ λεζηνύ, ραξαθηεξηζκέλν σο δηαηεξεηέν κλεκείν, ην 
κεζαησληθό ρσξηό Μεζηά. Η πεξίηερλε αξρηηεθηνληθή ηνπ πεγάδεη από ηε Βπδαληηλή πεξίνδν 
θαη ην ίδην ην ρσξηό είλαη ρηηζκέλν ζαλ έλα θάζηξν. Τα ζπίηηα, κηθξά θαη πέηξηλα, ρηηζκέλα 
ην έλα δίπια ζην άιιν, ζρεκαηίδνπλ ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ νηθηζκνύ έλα ηζρπξό 
πξνζηαηεπηηθό ηείρνο. Η βόιηα ζηα κηθξά ζνθάθηα ηνπ ρσξηνύ, θάησ από ηηο θακάξεο πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ηα κπαιθόληα, πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Άθημε ζηε 

Χώξα κε ρξόλν γηα θαγεηό θαη αγνξά ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα 
ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 

 
 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έωο 07/07 θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δωκαηίωλ. 

Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 8%. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 Τξεηο ή ηέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην παξαζαιάζζην Golden Sand Beach Hotel 4* ζηνλ 
Καξθά κε εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ Sky Express πξνο θαη από Χίν κε 
βαιίηζα 20 kg & ρεηξαπνζθεπή 8 kg αλά άηνκν  

 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 
 Αξρεγόο εθδξνκήο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 
 
 
 
Γελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ 

 Είζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Η πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηηο Οηλνύζζεο αμίαο 30€ ην άηνκν κε ηδησηηθό ζθάθνο 
 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 3€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ αμίαο 65€ ην άηνκν 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 

Σημειώσεις:  
 Σην ηεηξαήκεξν πξόγξακκα (3 δηαλπθηεξεύζεηο) αθαηξείηαη ε εθδξνκή ηεο 1εο εκέξαο. 
 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν. 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 
 

Τφπος 
Δωματίου 

4 ημέρες 5 ημέρες 

14-17/07 28-31/07 04-07/08 25-28/08 13-17/07 27-31/07 03-07/08 24-28/08 

Δίκλινο 
θζα 

θάλασσα 345 € 365 € 375 € 355 € 415 € 425 € 435 € 415 € 

3ο άτομο 
ενήλικας 295 € 315 € 325 € 305 € 345 € 365 € 375 € 355 € 

3ο άτομο 
παιδί ζως 

12 225 € 245 € 255 € 235 € 255 € 275 € 285 € 265 € 

ΠΤΗΣΔΙΣ 

Γηαδξνκή Ώξεο  

Αζήλα – Χίνο 07:20 – 08:10 

Χίνο – Αζήλα 22:20 – 23:10  


