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ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1 μέρα 15-9-2017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Συγκέντρωση στο λιμάνι του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . Επιβίβαση στο πλοίο αναχώρηση για Πειραια με
Μινωικες Γραμμες.
2η μερα 16-9-2017 ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ-ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟ
Aφιξη στο λιμανι του Πειραια και στη συνεχεια επισκεψη στο Μουσειο της Ακροπολης χρονος
ελευθερος ΠΛΑΚΑ και Μοναστηρακι και στη συνεχεια επισκεψη στον ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ.Το
απογευμα αναχωρηση από Ραφηνα για Ανδρο τακτοποιηση διανυκτερευση
3η μερα 17-9-2017 ΑΝΔΡΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανδρο & ξεκινά η γνωριμία μας με το νησί. Επίσκεψη &
παραμονή στην Παλαιόπολη, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, με τα ενδιαφέροντα
αρχαιολογικά ευρήματα. Θα επισκεφτούμε το καταπράσινο χωριό ΜΕΝΙΤΕΣ, με άφθονα
τρεχούμενα νερά που αναβλύζουν από μαρμάρινα κεφάλια λιονταριών. Στάση στην ΜΕΣΑΡΙΑ.
Προσκύνημα στα δύο από τρία σημαντικότερα μοναστήρια της Άνδρου, Αγίας Μαρίνας,
και Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφτούμε την Μονή Αγίας Μαρίνας του 17ου αιώνα κοντά στο
χωριό ΑΠΟΙΚΙΑ, ρυθμού βασιλικής, ανδρική Μονή. Συνεχίζουμε για τις πηγές της Σάριζας.
Εκεί θα προσκυνήσουμε την Μονή Αγ. Νικολάου του 11ου αιώνα. Επιστροφη στο ξενοδοχειο
τακτοποιηση.
4η μερα 18-9-2017ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ
Πρωινο και αναχωρηση για την πρωτεύουσα της Άνδρου την Χώρα. Στην Χώρα θα
γνωρίστε τα πλακόστρωτα σοκάκια με τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια, ΚΑΙΡΕΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αλλά και αυτά της πλατείας ΚΑΪΡΗ όπου βρίσκεται το μουσείο αρχαιολογικό
και σύγχρονης τέχνης. Περίπατος στην μαρμαροστρωμένη πλατεία με το άγαλμα του ΑΦΑΝΗ
ΝΑΥΤΗ. Το απόγευμα αναχωρηση για Τηνο προσκυνημα στην Παναγια σχετικη παραμονη και
ταακτοποιηση στο ξενοδοχειο χρονος ελευθερος . διανυκτερευση.
5η μερα19-9-2017 ΤΗΝΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ
Πρωινο προσυνημα στην Παναγια και στη συνεχεια επιβιβαση στο πούλμαν,και επίσκεψη στο
μοναστηρι της Αγιας Πελαγιας και στο Βολακα παραδοσιακο χωριο σχετικη παραμονη και το
απογευμα αναχωρηση για το λιμανι του Πειραια και αναχωρηση για Ηρακλειο

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜ0 : 230€
Περιλαμβάνονται:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
 Ραφηνα-Ανδρο εισιτηρια οικονομικη νθεση
 Ανδρο-Τηνο σε καθίσματα αεροπορικού τύπου .
 Τηνο-Πειραια-η ραφηνα
 Μια (1) διανυκτέρευση στην Τήνο με πρωινό
 Δυο [2] διανυκτερευσεις στην Ανδρο με πρωινο
 3 ΔΕΙΠΝΑ
 Επίσκεψη στο Μοναστήρι Αγιας Πελαγιας
εκδρομες στην ΑΝΔΡΟ ως το προγραμμα
 Μεταφορά λιμάνι-ξενοδοχείο-λιμανι
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Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φ.Π.Α.

Σημειωση σε περιπτωση που επιθυμειτε καμπινες ΑΒ4 καμπινες τετρακλινες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ η τιμη είναι + 30€ κατ ατομο
=

