ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΝΑΞΟΣ (4–ΗΜΕΡΗ) 25 - 29/5
1η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΑΞΟΣ (26/5)
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου στις 19:45. Επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών
Γραμμών και αναχώρηση στις 21:30 για την Νάξο. Άφιξη στις 02:00 (26/5) επιβίβαση
στο λεωφορείο μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας στις 09:00 για να γνωρίσουμε όμορφα τοπία και τα
πανέμορφα χωριά. Πρώτη μας στάση στο Σαγκρί όπου θα επισκευθούμε τον Ναό της
Δήμητρας, Συνεχίζουμε στο χωριό Δαμαλά όπου θδούμε το εργαστήριο
αγγειοπλαστικής όπου με ένα κομμάτι πυλό θα μας δείξουν ότι μπορούν να φτιάξουν τα
πάντα σε οποιαδήποτε μορφή και εν συνεχεία επίσκεψη στο παλιό ελαιοτριβείο όπου
θα δούμε τη διαδικασία εξαγωγής λαδιού. Αναχώρηση για την επόμενη στάση μας στο
Χαλκί, με τους ενετικούς πύργους, τα αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες. Βόλτα στο
χωριό και επίσκεψη στο παραδοσιακό αποστακτήριο κίτρου. Σε απόσταση 5΄ θα
βρίσκεται η επόμενη στάση μας στην Παναγία Δροσιανή (6ου αι.), σημαντικό μνημείο
της παλαιοχριστιανικής περιόδου με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Συνεχίζουμε την
περιήγησή μας παιρνώντας από το Φιλώτι, κτισμένο στους πρόποδες του Ζα, του
ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων. Από εδώ, ακολουθώντας έναν ορεινό ανηφορικό
δρόμο, φθάνουμε στην Απείρανθο, το «μαρμάρινο χωριό», με τα τρία μουσεία
(
αρχαιολογικό, γεωλογικό & λαογραφικό ) όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο –
περίπου δύο ώρες για να γευματίσουμε σε κάποια από τις πολλές παραδοσιακές
ταβέρνες. Αναχώρηση από την Απείρανθο αργά το μεσημέρι και περνώντας από το
μικρό χωριό Κεραμωτή, φθάνουμε στο χωριό Κυνίδαρο με τα βουνά που βγάζουν το
περίφημο μάρμαρο Νάξου. Συνεχίζοντας φθάνουμε στην περιοχή του Φλεριού, όπου
βρίσκεται ο περίφημος Κούρος σε αρχαίο λατομείο στο σημείο που κατασκευαζόταν
(10’ στάση για φωτογραφίες). Αναχώρηση και άφιξη στο ξενοδοχείο το απόγευμα για
ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5: KOYΦΟΝΗΣΙ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας στις 08:45 για το λιμάνι της Νάξου όπου θα
επιβιβαστούμε στο καραβάκι και στις 09:30 θα αναχωρήσουμε για την ολοήμερη
εκδρομή μας στο πανέμορφο Κουφονήσι. Αναχώρηση στις 16:30 για την επιστροφή
μας. Άφιξη στην Νάξο στις 18:00. Mεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/5: ΝΑΞΟΣ ( ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελεύθερη ημέρα στην διάθεσή σας για τα τελευταία ψώνια, για μπάνιο για βόλτα στην
πόλη. Αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Νάξου επιβίβαση στο πλοίο των
Μινωικών Γραμμών και αναχώρηση στις 01:00 (29/5) για το Ηράκλειο. Άφιξη στο λιμάνι
του Ηρακλείου στις 06:30.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:













Ακτοπλοικά εισητήρια Ηράκλειο – Νάξο – Ηράκλειο με τις Μινωικές γραμμές σε
οικονομική θέση
με τα παρακάτω δρομολόγια:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5 HΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΑΞΟΣ 21:30 – 02:00 * ( *ΤΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ 26/5 )
ΤΡΙΤΗ 29/5 HΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΑΞΟΣ 01:00 – 07:00
Μεταφορές, περιηγήσεις & εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στα παραπάνω ξενοδοχεία σε δίκλινο δωμάτιο.
Η κρουαζιέρα στο Κουφονήσι.
Ξενάγηση στον γύρο του νησιού.
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (σύνολο 3). ( Όπου περιλαμβάνεται )
Συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:



Ο φόρος διαμονής ο οποίος πληρώνεται από εσάς στο ξενοδοχείο κατά την άφιξή σας.
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό η προτεινόμενο.

HMEΡΟΜΗΝΙΑ

/

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - NAΞΟΣ

21:30

02:00 *

ΤΡΙΤΗ 29/5

ΝΑΞΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

01:00

06:30

*ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ

 AEOLIS HOTEL 4* | XΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τιμή κατ’ άτομο με Πρωινό

3 Νύχτες
25 - 29/5

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

270 €

3ος Ενήλικας σε τρίκλινο

235 €

1ο παιδί ( 0 - 5 ετών ) σε δίκλινο

ΔΩΡΕΑΝ

1ο παιδί ( 6 - 12 ετών ) σε τρίκλινο

175 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

340 €

Τιμή FAMILY (2 Ενήλ. & 2 παιδιά)
με Πρωινό σε Δίχωρα δωμάτια

3 Νύχτες
25 - 29/5

Με 2 παιδιά έως 5 ετών

625 €

Με 2 παιδιά 6 - 12 ετών

795 €

Με 1 παιδί έως 5 & 1 παιδί 6 - 12 ετών

695 €

 VERYKOKKOS PENSION | XΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τιμή κατ’ άτομο χωρίς Πρωινό

3 Νύχτες
25 - 29/5

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

255 €

1ο παιδί έως 5 ετών σε δίκλινο

ΔΩΡΕΑΝ

1ο παιδί έως 6 – 12 ετών σε δίκλινο

155 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

310 €

 ASTERIA BEACH 3* | XΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τιμή κατ’ άτομο με Πρωινό

3 Νύχτες
25 - 29/5

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

270 €

3ος Ενήλικας σε τρίκλινο

235 €

1ο παιδί ( 0 - 5 ετών ) σε δίκλινο

ΔΩΡΕΑΝ

1ο παιδί ( 6 - 12 ετών ) σε τρίκλινο

175 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

325 €

Τιμή FAMILY (2 Ενήλ. & 2 παιδιά)
με Πρωινό σε Τετράκλινο

3 Νύχτες
25 - 29/5

Με 2 παιδιά έως 5 ετών

625 €

Με 2 παιδιά 6 - 12 ετών

785 €

Με 1 παιδί έως 5 & 1 παιδί 6 - 12 ετών

695 €

 SPHINX HOTEL 2* | XΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τιμή κατ’ άτομο με Πρωινό

3 Νύχτες
25 - 29/5

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

255 €

3os Eνήλικας σε τρίκλινο

235 €

1ο παιδί έως 5 ετών σε τρίκλινο

50 €

1ο παιδί έως 6 - 12 ετών σε τρίκλινο

170 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

285 €

