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ΚΩΣ 
ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

07-11/09/2022 
5ημέρες / 4νύχτες  

 

 
1η  ημέρα ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ - ΚΩΣ 
Συγκέντρωση στην Πάτρα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση 
για την πανέμορφη Κω το νησί του Ιπποκράτη. Άφιξη στο νησί και αφού παραλάβουμε τις 
αποσκευές μας ξεκινά περιήγηση της πόλεως αφού προηγουμένως συναντήσουμε τη/τον 
ξεναγό μας. Η Κως είναι το νησί που η ιστορία των 2500 χρόνων και περισσότερο της προσέδωσε 
γοητεία και μυστήριο. Η ξενάγησή μας περιλαμβάνει επίσκεψη στο Ασκληπιείο (είσοδος 
προαιρετική 8€), ο πλάτανος του Ιπποκράτη που κατά την παράδοση φύτευσε ο ίδιος και άλλα 
αξιοθέατα της πόλης. Μετά την ξενάγηση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθεροι για το 
υπόλοιπο της ημέρας. Διανυκτέρευση 
 
2η μέρα ΚΩΣ -ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ προαιρετική εκδρομή 
Σήμερα προτείνουμε την Αλικαρνασσό με μεγάλη ιστορία, στα απέναντι παράλια το σημερινό  
BODRUM , μια ανάσα από την Ελλάδα αμφιθεατρικά κτισμένη ήταν από τις σημαντικότερες 
πόλεις της αρχαιότητος και γενέτειρα του πατέρα της ιστορίας του Ηρόδοτου. Το κάστρο της 
πόλης είναι χτισμένο από τους Ιππότες της Ρόδου τον 15ο αιώνα. 
Για όποιον δεν ακολουθήσει στην εκδρομή σας προτείνουμε επίσκεψη σε κάποιες όμορφες 
παραλίες της Κω για μπάνιο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στην Κω. Διανυκτέρευση 
 
3η μέρα  ΚΩΣ (Καρδάμαινα) - ΝΙΣΥΡΟΣ 
Μετά το πρόγευμα , θα ξεκινήσουμε από το ξενοδοχείο μας ώρα 08.00 με πούλμαν για την 
Καρδάμαινα όπου θα πάρουμε το καράβι μας για μια σύντομη διαδρομή για  την Νίσυρο ένα 
όμορφο νησί που δεν το έχει αγγίξει τόσο πολύ η τουριστική κίνηση θα κατέβουμε στο 
Μανδράκι και με λεωφορείο θα ανέβουμε στο βουνό για επίσκεψη στο ηφαίστειο ένα από τα 
λίγα αδρανή ηφαίστεια στον κόσμο. Η κατάβαση στον κρατήρα (είναι προαιρετική 3€) όπου θα 
νοιώσετε το ζωντανό ηφαίστειο να βράζει κάτω απο τα πόδια και το θείο να σφυρίζει, είναι μία 
εμπειρία για όσους το δοκιμάσουν μοναδική! Επιστροφή στην πρωτεύουσα του νησιού και 
χρόνος ελεύθερος πριν αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην Καρδάμαινα και από εκεί 
στο ξενοδοχείο μας στην πόλη της Κω. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση  
 
4η μέρα ΚΩΣ -ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
Η ημέρα σήμερα θα ξεκινήσει με μία ολοήμερη  στο υπέροχο νησί των  καλύτερων 
σφουγγαράδων του κόσμου  και των αναρριχητών. Θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας 
με πούλμαν για το Μαστιχάρι και από εκεί με ferry θα περάσουμε στη Κάλυμνο όπου θα μας 
περιμένει πούλμαν με συνοδό για να περιηγηθούμε το νησί με πρωτεύουσα τα Πόθια, υπέροχες 
παραλίες με πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά  όπως οι Μυρτιές με απέναντι βρίσκεται το  
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νησάκι  Τέλενδος και δεν ξεχάσουμε και το Βαθύ με το πανέμορφο φιόρδ. Αργά το απόγευμα 
θα επιστρέψουμε με ferry στο Μαστιχάρι και απο εκεί στη Κω . Διανυκτέρευση 
Μία εκδρομή ειδικά οργανωμένη από το γραφείο μας για να γνωρίσετε όσο καλλίτερα γίνεται 
το νησί της Καλύμνου αλλά και την Τέλενδο.  
  
 5η μέρα ΚΩΣ -ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ 
Η σημερινή μέρα είναι η ημέρα της επιστροφής μας, αλλά έχουμε χρόνο ακόμη να 
κολυμπήσουμε σε μια κοντινή παραλία και να θαυμάσουμε κάτι ακόμη από το όμορφο νησί της 
Κω πριν αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση μας για Αθήνα στη συνέχεια για 
Πάτρα, γιατί μόλις τελείωσε η εκδρομή μας στα υπέροχα νησιά των Δωδεκανήσων. 
 

Τιμή συμμετοχής κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο €660                                       
                     Επιβάρυνση Μονόκλινου Δωματίου €100 

 
        
   Στην Τιμή περιλαμβάνονται 

● Μετακίνηση Πάτρα-Αεροδρόμιο-Πάτρα με Λεωφορείο 
● Αεροπορικά Εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΩΣ-ΑΘΗΝΑ (Aegean Airlines ή Skyexpress) 
● ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
● 4 Δ/σεις με πρωϊνό στο ξενοδοχείο Alexandra Hotel στη Κω ή αντίστοιχο 
● Μετακίνηση Αεροδρόμιο Κω-Ξενοδοχείο  
● Επίσημος  τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση πόλης την 1η μέρα 
● Οργανωμένη εκδρομή  για Νίσυρο όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα 
● Οργανωμένη ολοήμερη εκδρομή του γραφείου μας για Κάλυμνο και Τέλενδο 
● τελευταία ημέρα δώρο του γραφείου μας και μετακίνηση στο αεροδρόμιο 
● Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  

 
      Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται 
       Είσοδος στο Ασκληπιείο  το άτομο 8 € 
       Είσοδος στο Ηφαίστειο    το άτομο 3 € 
       Η Οργανωμένη εκδρομή από τοπικό γραφείο για BODRUM (Αλικαρνασσός)  48 €  
       Γεύματα, ποτά και ό,τι άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

● Οι Εκδρομές μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών 

● Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 
● Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

● Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

● Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, η 

προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται και ούτε συμψηφίζεται με άλλη υπηρεσία του 

γραφείου μας. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 12/08/2022 με προκαταβολή 200 € 


