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      ΑΝΔΡΟΣ 
  10-13/06/2022 
   3ήμερο Αγίου Πνεύματος 

         

   Η Αρχόντισσα των Κυκλάδων… 
 

 

1η ημέρα  10/06/2022   

Aναχώρηση ώρα 03.30 από Πάτρα για Ραφήνα όπου θα αναχωρήσει το Ferry για την 

Ανδρο στις 07.30, και μετά από δύο ώρες ταξίδι θα φθάσουμε στο λιμάνι Γαύριο της 

Ανδρου, στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Μπατσί το πολύχρωμο λιμανάκι με τα 

πάλευκα σπίτια στάση για μπάνιο, ουζάκι και το μεσημέρι θα ανηφορίσουμε για την Χώρα 

του νησιού όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια και λίγη 

ξεκούραση. 

Το απόγευμα θα έχουμε όλο τον χρόνο να περιδιαβούμε την χώρα να περπατήσουμε στα 

στενά δρομάκια και να φθάσουμε μέχρι τον «Αφανή Ναύτη» στην ομώνυμη πλατεία που 

ατενίζει το απέραντο γαλάζιο, επίσης να επισκεφθούμε την Καϊρειο Βιβλιοθήκη, την 

Παναγία την Θεοσκέπαστη το Μουσείο σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας 

Γουλανδρή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο Δ/ση. 

 

2η μέρα 11/06/2022 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε ολοήμερη εκδρομή στο νησί κάνοντας στάση στο 

Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στα καταπράσινα Αποίκια με την περίφημη ιαματική 

πηγή Σάριζα, τις βρύσες στις Μένιτες και διαλέγοντας μια ξεχωριστή παραλία για μπάνιο 

και το καθιερωμένο ουζάκι μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Υπόλοιπο 

ημέρας ελεύθερο. Δ/ση. 

 

3η μέρα 12/06/2022 

Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε τις διακοπές μας και τις όμορφες παραλίες στο 

Μπατσί. 

 

4η μέρα 13/06/2022 

Ημέρα της επιστροφής μας  όμως θα έχουμε χρόνο πριν φύγουμε το μεσημέρι να 

γνωρίσουμε λίγο και το όμορφο λιμάνι της το  Γαύριο. Αναχώρηση ώρα 14.45 και με την 

άφιξη στην Ραφήνα αμέσως αναχώρηση για Πάτρα. 

 

 

           Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:  €325 
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Συμπεριλαμβάνονται:  

• Οι μετακινήσεις Πάτρα-Ραφήνα-Πάτρα,  

• Ακτοπλοϊκά Ραφήνα-Ανδρος-Ραφήνα, 

• 3 Διανυκτερεύσεις στο Μπατσί με πρωινό  (Mare Vista hotel) •  
• Οι Μετακινήσεις στο νησί όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Συνοδός του Γραφείου μας από Πάτρα 

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

 

    Δηλώσεις συμμετοχής  έως 20/05/2022 με προκαταβολή €100 

Η προκαταβολή δεν είναι επιστρέψιμη και ούτε συμψηφίζεται με άλλη υπηρεσία του γραφείου μας 
 

 
 

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 

• Όλες μας οι εκδρομές είναι Covid-Free και ακολουθούν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα.  

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

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

• Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 

απέναντι στην COVID-19 και να έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ή να έχουν 

πιστοποιητικό νοσηλείας εντός 6 μηνών από τις ημερομηνίες της εκδρομής.  

 

 

 

 

 
 


