
 

Δηάξθεηα: 5 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 27/07 & 10/08 & 07/09 
  

 

 

Μπηηιήλε  
(αεξνπνξηθή εθδξνκή) 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Μπηηιήλε – Μνπζείν Σηξαηή Ειεπζεξηάδε – Μνπζείν Θεόθηινπ 
– Πεξηήγεζε πόιεο  

πγθέληξσζε ην πξσί ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη πηήζε κε ηελ Aegean γηα 
Μπηηιήλε. Άθημε, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε ζα επηζθεθηνύκε 
ην Μνπζείν - Βηβιηνζήθε ηξαηή Διεπζεξηάδε - Teriade. Πξόθεηηαη γηα έλα κνπζείν 
κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ θαη κπνξνύκε λα ην απνθαιέζνπκε «αλνηρηό βηβιίν», αθνύ 
επηθπιάζζεη ζηνλ επηζθέπηε πεξηπιαλήζεηο θαη πλεπκαηηθά ηαμίδηα. Μεηαμύ άιισλ ζα 
ζαπκάζνπκε έξγα ησλ αγθάι, Μαηίο, Πηθάζν θαη Λεδέ θαζώο θαη αληίγξαθα κεζαησληθώλ 
ρεηξόγξαθσλ. ηνλ ίδην πεξηβάιινληα ρώξν ζα επηζθεθηνύκε ην κνπζείν ηνπ Θεόθηινπ. 

ηεγάδεηαη ζε έλα θηίξην ιηηήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ θηίζηεθε ην 1964, κε δσξεά ηνπ 
κεγάινπ ηερλνθξηηηθνύ θαη εθδόηε ηξαηή Διεπζεξηάδε, ηνπ αλζξώπνπ πνπ αλαθάιπςε θαη 
αλέδεημε ην Θεόθηιν. Άιισζηε θαη νη 86 πίλαθεο ηνπ δσγξάθνπ, πνπ εθηίζεληαη ζήκεξα ζηηο 
αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, πξνέξρνληαη από ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Teriade, πνπ ν ίδηνο 
δώξηζε ζην Γήκν Μπηηιήλεο. Έπεηηα, ζα αλαθαιύςνπκε ηελ πόιε πνπ ην όλνκα ηεο 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα όιν ην λεζί, ηελ Μπηηιήλε. Ακθηζεαηξηθά ρηηζκέλε γύξσ από ην 

λόηην ιηκάλη, θηινμελεί κνλαδηθά αμηνζέαηα, όπσο νη εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα θαη ηεο 
Μεηξνπόιεσο κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθό ελδηαθέξνλ, ην Αξραίν Θέαηξν, ην Ρσκατθό 

Τδξαγσγείν, ην κπξνλδέ άγαικα ηεο Διεπζεξίαο - όκνην απηνύ ηεο Νέαο Τόξθεο - θαη πνιιά 
κνπζεία. Δπίζεο, ζην βόξεην κέξνο ηεο πόιεο, αλάκεζα ζε έλα θαηαπξάζηλν πεπθώλα θαη 
ζηε ζάιαζζα πςώλνληαη ηα απνκεηλάξηα ηνπ θάζηξνπ ηεο Μπηηιήλεο όπνπ θαη ζα 
επηζθεθηνύκε. Υξόλνο γηα θαθέ θαη θαγεηό ζε ειεύζεξν πξόγξακκα θαη άθημε ζην 
παξαζαιάζζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. Σν 

βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
 

2ε εκέξα: Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Αϊβαιί 
Πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ην ηεισλείν ζην ιηκάλη ηεο πόιεο όπνπ κεηά 
ηνλ απαξαίηεην έιεγρν (απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ) ζα επηβηβαζηνύκε 
ζην θαξάβη, πεξίπνπ ζηηο 09:00 γηα λα καο κεηαθέξεη κεηά από κηα πεξίπνπ ώξα ζηελ 
απέλαληη όρζε, ζηελ γεηηνληθή Σνπξθία. Φηάλνληαο ινηπόλ ζην Ατβαιί ζα πεξηεγεζνύκε 
ζηνπο ηζηνξηθνύο, ζηελνύο δξόκνπο θαη ζα απνιαύζνπκε ην κεγάιν παδάξη κε ηηο θηελέο 

ηηκέο. Πιήζνο θόζκνπ αιιά θαη πάκπνια θαξνηζάθηα κε πξακάηεηα πεξηκέλνπλ ηνπο 
επηζθέπηεο λα ςσλίζνπλ θάλνληαο ην γλσζηό παδάξη ζηηο ηηκέο. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα 
θαθέ, παξαδνζηαθά γιπθά θαη θαγεηό κε αλαηνιίηηθεο γεύζεηο θαη κπαράξηα πνπ μππλνύλ 

ηηο κλήκεο άιισλ επνρώλ. Αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο πεξίπνπ ζηηο 18:00 θαη 
μεθνύξαζε ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.   
 
 

3ε εκέξα: Πέηξα – Μόιπβνο – Ιεξά Μνλή Ταμηαξρώλ  
Πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα κηα παλέκνξθε εθδξνκή. Πξώηα ζα 
επηζθεθηνύκε ηελ Πέηξα ε νπνία απέρεη πεξίπνπ 55 ρηι. από ηε Μπηηιήλε. Υαξαθηεξηζηηθό 

ηεο ν βξάρνο ηεο ύςνπο πεξίπνπ 40 κέηξσλ, πνπ δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ θνξπθή 
ηνπ είλαη θηηζκέλε ε Παλαγία ε Γιπθνθηινύζα. Η πεξηνρή είλαη από ηηο πην ηνπξηζηηθά 
αλεπηπγκέλεο ηνπ λεζηνύ. Υξόλνο γηα λα απνιαύζνπκε ην κπάλην καο ζηα πεληαθάζαξα 
λεξά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θηάζνπκε ζηνλ Μόιπβν. Ο Μόιπβνο είλαη έλαο από ηνπο 
νκνξθόηεξνπο παξαδνζηαθνύο θαη δηαηεξεηένπο νηθηζκνύο όρη κόλν ηεο Λέζβνπ αιιά θαη 
νιόθιεξνπ ηνπ Αηγαίνπ. Σν θαινδηαηεξεκέλν ηνπ θάζηξν θαη ηα ζηελά ηνπ αλεθνξηθά 



 
ζνθάθηα κε ηα αξρνληηθά ηνπ ζπίηηα είλαη κόλν κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
θαζειώλνπλ ηνπο επηζθέπηεο. Η κνλαδηθή ζέα από ην Αηγαίν θαζώο βξίζθεζηε κπξνζηά 
ζηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ, ην γξαθηθό ηνπ ιηκαλάθη ζηελ άθξε ηνπ νηθηζκνύ, ηα γξαθηθά 
καγαδάθηα κε ηηο θαινζηνιηζκέλεο βηηξίλεο θαζώο θαη νη κπξσδηέο από ηα εδέζκαηα πνπ 
πξνζθέξνπλ νη ηαβέξλεο θαη ηα νπδεξί ηνπ έξρνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ εηθόλα. Υξόλνο 
ζηε δηάζεζή καο γηα λα απνιαύζνπκε ηηο βόιηεο καο θαη γηα θαγεηό θαη ζεηξά έρεη ν Άγηνο 
Σαμηάξρεο ζην Μαληακάδν, πξνζηάηεο θαη πνιηνύρνο ηνπ λεζηνύ. Η εηθόλα ηνπ πξνθαιεί 

δένο κε ην απζηεξό ύθνο ηνπ Αξραγγέινπ, ηα κεγάια κάηηα θαη ην καύξν ρξώκα, ηε 
θνβεξή ξνκθαία θαη ηα επηρξπζσκέλα θηεξά θαη είλαη κία από ηηο ειάρηζηεο αλάγιπθεο 
εηθόλεο ζε νιόθιεξν ηνλ νξζόδνμν θόζκν. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Σν 
βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέξα: Απνιηζωκέλν Δάζνο – Σθάια Εξεζνύ  
Πξσηλό ζε πινύζην κπνπθέ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πεξηνρή ίγξη όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ην 

κνπζείν θπζηθήο ηζηνξίαο απνιηζσκέλνπ δάζνπο Λέζβνπ. Σν κνπζείν ηδξύζεθε ην 1994 κε 
ζθνπό ηε κειέηε, έξεπλα, αλάδεημε, έθζεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ δάζνπο. ηε ζπλέρεηα ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία γηα πεξηήγεζε ζηα ηέζζεξα πάξθα ηνπ απνιηζσκέλνπ δάζνπο, ην νπνίν 

απνηειεί έλα αλεπαλάιεπην κλεκείν ηεο θύζεο κε παγθόζκηα αλαγλώξηζε. Η πιεζώξα ησλ 
απνιηζσκέλσλ θνξκώλ, αιιά θαη ε άξηζηε θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο, ζίγνπξα 
εληππσζηάδνπλ. Έπεηηα ζα θαηαιήμνπκε ζηελ θάια Δξεζνύ, ην πην νξγαλσκέλν ηνπξηζηηθό 

θέληξν ηνπ λεζηνύ κε θεκηζκέλε παξαιία κήθνπο δύν ρηιηνκέηξσλ θαζαξά γαιάδηα λεξά θαη 
ακκνπδηά κε ρνληξή άκκν. Γξαθηθά θαθελεδάθηα, πεξηπνηεκέλα εζηηαηόξηα κε ληόπηνπο 
κεδέδεο θαη θαιαίζζεηεο θαθεηέξηεο καο πεξηκέλνπλ γηα λα καο ραξίζνπλ ζηηγκέο 
ραιάξσζεο θαη μεγλνηαζηάο. Υξόλνο γηα κπάλην θαη θαγεηό θαη ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Σν βξάδπ καο ειεύζεξν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Μνπζείν Ούδνπ Πιωκαξίνπ – Πιωκάξη – Αγηάζνο – Πόιε Μπηηιήλεο – 

Πηήζε γηα Αζήλα  
Πξσηλό θαη από ηελ εθδξνκή καο ζηελ Μπηηιήλε δελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε κηα 
επίζθεςε ζην κνπζείν ηεο γλσζηόηεξεο ίζσο «εηηθέηαο» νύδνπ. ηηο παξπθέο ηνπ 
Πισκαξίνπ ινηπόλ ζα επηζθεθηνύκε ην νκώλπκν κνπζείν. Σν κνπζείν αιιά θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο απνζηαγκαηνπνηίαο, όπνπ παξάγεηαη θαη εκθηαιώλεηαη ην Ούδν Πισκαξίνπ 
Ιζίδσξνπ Αξβαλίηνπ, βξίζθνληαη κέζα ζε έλαλ θαηάθπην ειαηώλα. Σν παξαδνζηαθό 
απνζηαθηήξην αθνινπζεί πηζηά ηε ζπληαγή πνπ εκπλεύζηεθε ν ηδξπηήο Ιζίδσξνο Αξβαλίηεο 

127 ρξόληα πξηλ, κε έκθαζε ζηνπο εμαηξεηηθνύο θαξπνύο θαη βόηαλα θαη ηνλ ίδην 

παξαδνζηαθό ηξόπν απόζηαμεο. εηξά έρεη ην ρσξηό ηεο ηέρλεο θαη ησλ ρξσκάησλ, ε 
Αγηάζνο. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα πνιύρξσκα ζηελά γηα λα θηάζνπκε ζηελ ππέξνρε παιηά 
εθθιεζία, ζα απνιαύζνπκε ηνλ ειιεληθό θαθέ ζηε ρόβνιε καδί κε ην γιπθό θνπηαιηνύ θαη 
ζα έρνπκε ρξόλν γηα παξαδνζηαθό θαγεηό. Υαδεύνληαο ηα όκνξθα καγαδάθηα κε ηα είδε 
θεξακηθήο ηέρλεο θαη ηα ρεηξνπνίεηα ζθαιηζηά μύιηλα αληηθείκελα ζίγνπξα ζα αγνξάζνπκε 

θάηη γηα ελζύκην γηα λα ζπκόκαζηε ην ππέξνρν απηό ρσξηό. Άθημε ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο 
γηα ηα ηειεπηαία καο ςώληα θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο 
καο ζηελ Αζήλα.  
 
 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν : 

 

 
 
Οη ηηκέο ζηελ αλαρώξεζε 07-11/09 ηζρύνπλ κε έγθαηξε θξάηεζε έωο 10/08 θαη 
γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δωκαηίωλ. Έπεηηα ζα πξνζαπμεζνύλ πεξίπνπ 8%. 
 
 

Τφπος Δωματίου 27/07-31/07 10/08-14/08 07/09-11/09 

Δίκλινο πλαϊνή θζα θάλασσα 425 € 445 € 385 € 

3ο άτομο ενήλικας 375 € 385 € 345 € 

3ο άτομο παιδί ζως 6 245 € 255 € 215 € 

3ο άτομο παιδί 7 - 12 365 € 375 € 335 € 

4ο άτομο παιδί ζως 12 365 € 375 € 335 € 

Μονόκλινο πλαϊνή θζα θάλασσα 515 € 545 € 475 € 



 
 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 Σέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην Mytilana Village 4* ζηνλ θόιπν ηεο Γέξαο κε 

εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ Aegean πξνο θαη από Μπηηιήλε κε 

βαιίηζα 23 kg & ρεηξαπνζθεπή 8 kg αλά άηνκν  
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν 

 Αξρεγόο εθδξνκήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 
 
 
Δελ   πεξηιακβάλνληαη: 
 Γεύκαηα θαη δείπλα εθηόο μελνδνρείνπ 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Η πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Ατβαιί αμίαο 35€ ην άηνκν 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ αμίαο 65€ ην άηνκν 

 Ο θόξνο δηακνλήο αμίαο 3€ ην δσκάηην εκεξεζίσο 
 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 

 
Σεκείωζε: 
 Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ πκκεηνρήο 
 
 

Πηήζεηο κε ηελ Aegean: 
Αζήλα – Μπηηιήλε     06:20 – 07:10 
Μπηηιήλε – Αζήλα     22:30 – 23:25 


