ΤΗΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
Αναχώρηση Παρασκευή 04 Μαΐου
Επιστροφή Κυριακή 06 Μαΐου

ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ €130!!!!!
1η μέρα Παρασκευή 04/05 Συγκέντρωση 07:00 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά
από το πλοίο της GOLDEN STAR FERRIES . Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 07:40 για Τήνο.
Αφιξη στην Τήνο 16:40 και μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια . Απόγευμα
ελεύθερο . Διανυκτέρευση
2η μέρα Σάββατο 05/05. Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε 08:30 ή 09:00 από το
ξενοδοχείο ανεβαίνονταςστο Κεχροβούνι, Μονή Αγίας Πελαγίας, (ήταν η μοναχή που είδε το
όραμα για την εικόνα της Παναγίας) Στάση 30΄ με 40΄ λεπτά. Μετά συνεχίζουμε περνώντας
από τα Χωριά Πεντόστρατο, Κουμάρο, Βωλάξ, στάση 30’ λεπτά στο χωριό για να απολαύσουμε
το φανταστικό τοπίο με τους γρανιτένιους βράχους, που θεσπίζουν περικυκλώνοντας το
χωριό. Αναχώρηση από το χωριό Βωλάξ και περνώντας από τα χωριά Σκαλάδο, Κρόκο, Κώμη,
Καλλονή, Καρδιανή, Ιστέρνια φτάνουμε στον Πύργο, όπου και κάνουμε στάση για το Μουσείο
του Γιαννούλη Χαλεπά.
Στη συνέχεια μετά τον Πύργο σε 5’ λεπτά καταλήγουμε στο Πάνορμο, που είναι ψαροχώρι,
δίπλα στη θάλασσα, προαιρετικά φαγητό. Μετά το φαγητό επιστροφή στο ξενοδοχείο
περίπου 16:30 με 17:00. Απόγευμα ελεύθερο για μία βόλτα στα σοκάκια της Τήνου.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα Κυριακή 06/05 Πρωινό. Αναχώρηση από τα δωμάτια και μεταφορά στην Παναγία
για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας. 11:00 αναχώρηση από την Παναγία και
μεταφορά με το πούλμαν για το λιμάνι της Τήνου. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 11:45
για Ηράκλειο.
Αφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου 21:30 το βράδυ. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο-Τήνος -Ηράκλειο σε οικονομική θέση
Μεταφορές / Εκδρομή Γύρος του νησιού με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
2 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο πλησίον του Ναού της Μεγαλόχαρης
στη Τήνο.
2 πρωινά
Συνοδός του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Είσοδοι σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους ή όπου αλλού υπάρχουν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο 130,00 ευρώ
Παιδιά 05-10 ετών σαν τρίτο άτομο στο δωμάτιο 95,00 ευρώ
Παιδιά 0-05 ετών 20,00 ευρώ

