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ΤΗΝΟΣ 
26-27/09/2022 

2 ημέρες / 1 διανυκτέρευση 
 

 

1η μέρα - Δευτέρα, 26/09/2022 

Αναχώρηση ώρα 03.00 από Πάτρα (από το χώρο του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ) για 

Ραφήνα και επιβίβαση ώρα 7.30 για το λιμάνι της Τήνου, περίπου άφιξη 11.00. 

Το υπόλοιπο της ημέρας είναι στην διάθεσή μας, για ένα μικρό γύρο στο νησί με 

τους πολλούς  Περιστεριώνες, τα γραφικά ορεινά χωριά, το Μοναστήρι της Αγίας 

Πελαγίας και τον Βόλακα, ένα όμορφο, γραφικό χωριό της Τήνου. 

Το μεσημέρι τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για λίγη ξεκούραση και στην 

συνέχεια ελεύθερος χρόνος στην Χώρα η να παρακολουθήσετε τον εσπερινό-

παράκληση στον Ναό της Παναγίας, η να περπατήσετε στα στενά δρομάκια και να 

γνωρίσετε τις ομορφιές του Κυκλαδίτικου νησιού. 

2η μέρα – Τρίτη, 27/09/2022 

Σήμερα το πρωινό είναι αφιερωμένο στην Μεγαλόχαρη και στον Ιερό Ναό της 

Ευαγγελιστρίας  μετά την Θεία Λειτουργία μπορείτε να πάρετε το πρωινό σας στο 

ξενοδοχείο, έχετε χρόνο μετά να αγοράσετε τα τοπικά προϊόντα στα μαγαζιά της 

Χώρας , πριν πάρουμε το μεσημέρι το πλοίο στις 14.00  για την επιστροφή μας στην 

Ραφήνα, και αμέσως μετά με το πούλμαν για Πάτρα. 

                  

Τιμή κατ΄ατομο σε δίκλινο δωμάτιο  140 € 

                           Διαφορά Μονόκλινου 30 €                 

 

Η Τιμή περιλαμβάνει: 

• Πάτρα-Ραφήνα-Πάτρα 

• Εισιτήρια Ακτοπλοϊκά Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα (Αναβάθμιση σε Α’ Θέση €25) 

• Ξενοδοχείο ΚΕΝΤΡΙΚΟ με πρωινό ( Hotel Oceanis ή αντίστοιχο) 

• Εκδρομή μικρός γύρος του νησιού  

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 02/09/2022 και προκαταβολή 50€ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Οι Εκδρομές στο νησί μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

• Οι ώρες των πλοίων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα 
δρομολόγια θα οριστικοποιηθούν 2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση. 

• 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.  

 

 


