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ΣΕΡΙΦΟΣ 
07-09/10/2022 
3 ημέρες / 2 νύχτες 

 
Tο άγριο νησί των Κυκλάδων 

 
 

1η  ημέρα Πάτρα-Πειραιάς-Σέριφος 
Αναχώρηση από Πάτρα νωρίς το πρωί για το λιμάνι του Πειραιά , ώρα 09.00 αναχωρεί το 
SeaJet και σε δύο ώρες αντικρίζεις το Λιβάδι το κύριο λιμάνι της Σερίφου , εκεί 
αποβιβάζεσαι αλλά και εκεί βρίσκεις τα περισσότερα μαγαζιά για φαγητό ,καφέ και 
νυχτερινή διασκέδαση , επίσης όμως διαθέτει μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού 
με ψιλή άμμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
 
2η μέρα  Σέριφος παραλίες ….πολλές παραλίες 
Σήμερα μετά το πρωϊνό θα γυρίσουμε το νησί για να γνωρίσουμε τις ομορφιές του και τα 
κρυστάλλινα νερά του , μέχρι τον Οκτώβριο το νησί είναι ιδανικό για τα τελευταία μπάνια 
στο Αιγαίο στις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά τα άφθονα αλμυρίκια τα ταβερνάκια 
δίπλα στην θάλασσα 72 παραλίες συνολικά (!) στον Αυλόμωνα, στα Λιβαδάκια και καμάρι 
του νησιού Η Ψιλή Άμμος .Το απόγευμα θα ανηφορίσουμε στη Χώρα αμφιθεατρικά 
χτισμένη σε βραχώδη λόφο -μια από τις καλαίσθητες των Κυκλάδων- αποτελείται από 
δύο γειτονιές την πάνω και την κάτω χώρα, πλακόστρωτα σοκάκια κατάλευκα σπίτια με 
γαλάζια παράθυρα ,και το Κάστρο να δεσπόζει στη Χώρα ,μνημείο που έχτισαν οι Βενετοί 
τον 15ο αιώνα με θέα που κόβει την ανάσα από το μοναδικό γαλάζιο τ ουρανού και της 
θάλασσας! Στη πάνω Πιάτσα να δοκιμάστε στο πιο γευστικό ρακόμελο. Επιστροφή το 
βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 
 
 
3η μέρα  Σεριφος-Πειραιάς-Πάτρα  
Σήμερα πάρτε το Πρωϊνό σας, απολαύστε την ηρεμία που ήδη σας έχει μεταδώσει το νησί, 
κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά και αφού γευτείτε  ντόπιες λιχουδιές, 16.50 
αναχωρούμε για την επιστροφή μας στο Πειραιά με  το Seajet  και συνέχεια Πάτρα.  

 
 
 

Τιμή συμμετοχής κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 320€                                         
                     Επιβάρυνση Μονόκλινου Δωματίου 50€ 
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     Στην Τιμή περιλαμβάνονται 

● Μετακίνηση Πάτρα-Πειραιάς-Πάτρα  
● Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια SeaJET  
● Πούλμαν μαζί στο νησί για τις μετακινήσεις 
● 2 Δ/σεις με πρωϊνό σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
● Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  

 
      Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται 
      Ο,τι 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 20/09/2022 με προκαταβολή 150 € 
 


