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ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ
ΑΓΙΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ
ΙΦΝΟ – ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ

ΜΔ ΝΑΤΛΩΜΔΝΟ ΠΛΟΙΟ ΣΗ SEAJET(ΠΑΙΡΝΔΙ ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ)
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟ VAI TRAVEL

3 ΗΜΔΡΔ
03/06/17– 05/06/17
ΣΙΦΝΟΣ. Είναι νηζί μεζαίοσ μεγέθοσς ζηις δσηικές Κσκλάδες. Έτει μεγάλη παράδοζη
ζηην αγγειοπλαζηική και ζηη μαγειρική, καθώς είναι η γενέηειρα ηοσ Νίκοσ
Τζελεμενηέ
1ε κέξα άββαην 03/06/17 ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΙΦΝΟ
Σπλάληεζε ζην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ , επηβίβαζε ζην πινίν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ
Σίθλν κε ηελ SEAJET. Μεηά ηελ άθημε καο ζην λεζί έρεηε ειεύζεξε κέξα ή
κπνξνύκε λα αλαρσξήζνπκε γηα πξναηξεηηθή εθδξνκή. Ξεθηλάκε από ηηο
Κακάξεο είλαη ην κεγαιύηεξν παξαιηαθό ρσξηό θαη ην ιηκάλη ηεο Σίθλνπ. Ο
θεληξηθόο νηθηζκόο απιώλεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ όξκνπ ησλ Κακαξώλ. Δδώ είλαη
ε απνβάζξα ηνπ ιηκαληνύ, ηξαπεδηθά κεραλήκαηα αλάιεςεο ρξεκάησλ,
θαηαζηήκαηα, παληνπσιεία, παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο,
κπαξάθηα, εξγαζηήξηα, πεξίπηεξα. Σηνλ Αξηεκόλα βξίζθεηαη βόξεηα ηεο Απνιισλίαο
ζε απόζηαζε ελάκηζη ρηιηνκέηξνπ. Δίλαη πξαγκαηηθό ζηνιίδη ηεο Σίθλνπ. Ψειά ζηελ
θνξπθή ηνπ ιόθνπ ζώδνληαη δύν αλεκόκπινη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο έλαο από
απηνύο έρεη αλαπαιαησζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ελνηθηαδόκελν θαηάιπκα. Απ' εδώ ε
ζέα ηεο Σίθλνπ είλαη παλνξακηθή. Μπνξείηε λα αγλαληέςεηε ηα γύξσ λεζηά, ην
Κάζηξν θαη ηνπο θεληξηθνύο νηθηζκνύο. Σηελ Απνιιωλία είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο
Σίθλνπ από ην 1836 θαη έδξα ηνπ Γήκνπ Σίθλνπ από ην 1999. Τν ηνπσλύκην
Απνιισλία ζεκαίλεη πόιε αθηεξσκέλε ζηνλ Απόιισλα. Δίλαη ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά
πάλσ ζε ηξεηο απαιόγξακκνπο ιόθνπο θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Σίθλνπ. Ο
επηζθέπηεο ζα ζαπκάζεη ηελ παλέκνξθε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο. Παληνύ ν
ιηηόο δηάθνζκνο πξνζθέξεη έλα ζύλνιν κνλαδηθήο αηζζεηηθήο αμίαο. Μηα πξώηε
βόιηα ζηνλ θεληξηθό πιαθόζηξσην πεδόδξνκν βνεζά ηνλ επηζθέπηε λ’ αλαθαιύςεη
πόζεο πνιιέο εθθιεζίεο ππάξρνπλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη απόιπηα
ελζσκαησκέλεο ζην νηθηζηηθό ζύλνιν. Σην Κάζηξν είλαη ε παιηά πξσηεύνπζα ηεο
Σίθλνπ θαη ε έδξα ηεο Αξρηεπηζθνπήο Σίθλνπ (6ν-19 ν αη). Από ηνπο γξαθηθόηεξνπο,
νκνξθόηεξνπο θαη ν πην ζεκαληηθόο από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ λεζηνύ από
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αξραηνινγηθή άπνςε. Τν όλνκα ηνπ ρσξηνύ πξνέξρεηαη από ην «θάζηξν» πνπ
ζρεκαηίδνπλ ηα θηήξηα ηνπ. Τα εξείπηα ηεο αξραίαο αθξόπνιεο πνπ δέζπνδε ζηελ
θνξπθή ηνπ ιόθνπ( 6νπ π.Χ. αηώλα), νη εληεηρηζκέλεο ζηα λεόηεξα θηήξηα αξραίεο
θνιώλεο, νη ξσκατθέο ζαξθνθάγνη πνπ ζπλαληάκε ζηα ζνθάθηα, νη έμη «ιόηδηεο»
(πύιεο ζηνέο από ηηο νπνίεο εηζεξρόκαζηε ζηνλ νηθηζκό), ηα εθθιεζάθηα ηνπ 16νπ θαη
ηνπ 17νπ αη. κε ηα δηαθνζκεκέλα δάπεδα θαη πνιιέο άιιεο ιεπηνκέξεηεο. θαζηζηνύλ
ην Κάζηξν έλα αλνηρηό κνπζείν.
Σηελ Χξπζνπεγή Αθνινπζώληαο ηνλ ακαμηηό δξόκν πξνο ηνλ Πιαηύ Γηαιό θαη
παίξλνληαο ηελ ηειεπηαία δηαζηαύξσζε πξηλ από ηνλ Πιαηύ Γηαιό αξηζηεξά, ν
επηζθέπηεο αληηθξύδεη κηα από ηηο νκνξθόηεξεο θαη δηαζεκόηεξεο εηθόλεο ζ’ όιν ηνλ
θόζκν. Τνλ ηεξό βξάρν ηεο Χξπζνπεγήο.Τν ζέακα πνπ πξνζθέξεη ην κηθξό αθξσηήξη
κε ην κνλαζηήξη ηεο Χξπζνπεγήο (1650), ηεο πνιηνύρνπ ηνπ λεζηνύ, λα δεζπόδεη
πεξήθαλα επάλσ ζην ζθηζκέλν βξάρν, είλαη καγεπηηθό. Ο ηεξόο βξάρνο κε ην
πάιιεπθν θηίζκα, ε ειάρηζηε βιάζηεζε νιόγπξα, ε απεξαληνζύλε ηνπ Αηγαίνπ θαη ε
γαιήληα κεγαινπξέπεηα πνπ απνπλέεη ν ρώξνο, ζπλζέηνπλ έλα εξάζκην πεξηβάιινλ,
πξαγκαηηθή νπηηθή απόιαπζε γηα όπνηνλ ην αληηθξίδεη. Σηα αξηζηεξά ηεο Χξπζνπεγήο
αλνίγεηαη ν γξαθηθόο θόιπνο ηνπ Απνθνθηνύ κε ηα πεληαθάζαξα ζκαξαγδέληα λεξά
ηνπ. Η παξαιία Πιαηύο Γηαιόο είλαη ε θνζκηθόηεξε πιαδ ηνπ λεζηνύ. Βξίζθεηαη ζηε
λόηηα πιεπξά ηνπ λεζηνύ ζε απόζηαζε 12 ρικ. από ηελ Απνιισλία. Δίλαη ε
σξαηόηεξε παξαιία ηεο Σίθλνπ θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ακκνπδηέο ησλ
Κπθιάδσλ, γη' απηό θαη ζπγθεληξώλεη ηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο
είλαη όηη βξίζθεηαη ζηελ αζθαιή αγθαιηά ελόο θόιπνπ θαη δελ ηε πηάλεη πνηέ κειηέκη.
Γύξσ από ηελ ππέξνρε παξαιία εθηείλεηαη ν νκώλπκνο νηθηζκόο. Δδώ ιεηηνπξγνύλ
πνιιά μελνδνρεία θαη ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ. Μεηά ην κπάλην ζαο
κπνξείηε λα γεπκαηίζεηε ζηηο παξαιηαθέο ηαβέξλεο πνπ ζεξβίξνπλ θξέζθα ςάξηα,
ςεηά θαη παξαδνζηαθά πηάηα. Τν Βαζύ είλαη έλα παλέκνξθν γξαθηθό θαη απάλεκν
ιηκάλη κε μαλζή ακκνπδηά θαη θαηαγάιαλα λεξά. Ο θόιπνο ηνπ κε ηελ ήξεκε
θξπζηάιιηλε ζάιαζζα ζπλαξπάδεη. Τν ηνπσλύκην Βαζύ ζεκαίλεη όηη ην ιηκάλη
βξίζθεηαη ζε βαζύηεξν, ρακειόηεξν ζεκείν ζε ζρέζε κε ηε γύξσ πεξηνρή ή όηη ε
ζάιαζζα έρεη κεγάιν βάζνο θνληά ζηελ μεξά γηα λα πξνζεγγίδνπλ ηα πινία.
2ε κέξα Κπξηαθή 04/06/17: ΙΦΝΟ
Πξσηλό θαη ειεύζεξε εκέξα γηα λα ηελ αμηνπνηήζεηε όπσο εζείο ζέιεηε.
Μπνξείηε λα απνιαύζεηε ην κπάλην ζαο ζηηο καγεπηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ ή
κπνξείηε
λα
επηζθεθηείηε
ην
Λανγξαθηθό
Μνπζείν
Απνιιωλίαο
Τν κνπζείν ηνπ Σπλδέζκνπ Σηθλίσλ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη
πεξηιακβάλεη εθζέκαηα από ηελ παξαδνζηαθή δσή ηνπ λεζηνύ ( ελδπκαζίεο, ζπαζηά,
είδε κειηζζνθνκηθήο θαη αγγεηνπιαζηηθώλ θ.ά. )
3ε κέξα Γεπηέξα 05/06/17 ΙΦΝΟ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ-ΗΡΑΚΛΔΙΟ
Πξσηλό θαη ειεύζεξε κέξα κέρξη ην κεζεκέξη όπνπ ζα αλαρσξήζνπκε κε ην πινίν
γηα ηελ Φνιέγαλδξν. Μεηά ηελ άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Καξαβνζηάζη αξρίδεη ε
πεξηπιάλεζε ζηα πιαθόζηξσηα ηεο Χώξαο θαη ζηα ζηελά ηνπ Κάζηξνπ, ε αλάβαζε
ζην βξάρν ηεο Παλαγίαο κε ηελ παλνξακηθή ζέα ζην Αηγαίν. Μεηά έξρεηαη ε
εμεξεύλεζε κέζα από ηα κνλνπάηηα πνπ δηαηξέρνπλ θάζε γσληά ηνπ λεζηνύ, ην
ζπηηηθό θαγεηό. Ο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ηεο Χώξαο βξίζθεηαη ρηηζκέλνο ζε
πςόκεηξν πεξίπνπ 200 κέηξσλ από ηε ζάιαζζα, ζε απόζηαζε 3,4 ρηιηνκέηξσλ από
ηνλ Καξαβνζηάζη. Οη πιαθόζηξσηνη δξόκνη θαη ηα ζνθάθηα, νη πιαηείεο, ην Κάζηξν
είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Χώξαο. Η ζέα ηεο βόξεηαο, απόθξεκλεο πιεπξάο
ηνπ Κάζηξνπ ζηελ πιαηεία ηεο Πνύληαο, ε κεζεκεξηαλή αλάπαπια ζηηο ζθηέο ηεο
πιαηείαο ησλ Νηνπλάβεδωλ θαη ε βξαδηλή δσληάληα ηεο Πηάηζαο είλαη ηα πξώηα
πξάγκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ν επηζθέπηεο ηεο Χώξαο.
Η Φνιέγαλδξνο είλαη λεζί ησλ Κπθιάδσλ, κεηαμύ ηεο Σηθίλνπ θαη ηεο Μήινπ.
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Απέρεη 15 κίιηα (αλαηνιηθά) από ηε Μήιν θαη 22 κίιηα βνξεηνδπηηθά από
ηεΣαληνξίλε. Απνθαιείηαη επίζεο θαη Πνιύθαληξνο ή Πνιύθαλδξνο. Οη αθηέο ηεο
είλαη απόθξεκλεο θαη ζρεκαηίδνπλ πνιιά αθξσηήξηα όπσο ην Καζηέιη, ν Κππάξηζζνο,
ε Αζπξόπνπληα, ν Βηηζέληδνο, ε Γθξόηα, ην Ληβάδη, ην Ληβαδάθη θ.ά. Τν λεζί έρεη δύν
κεγάινπο νηθηζκνύο. Πξσηεύνπζα είλαη ε Χώξα (ή πόιεΦολέγανδρος), κε 316
θαηνίθνπο, ρηηζκέλε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά, ζε ύςσκα 200 κ. Ο άιινο νηθηζκόο,
ε Άλω Μεξηά, βξίζθεηαη βνξεηόηεξα κε πιεζπζκό 291 θαηνίθσλ, θαη απνηειεί ην πην
παξαδνζηαθό θνκκάηη ηνπ λεζηνύ. Δίλαη ν αγξνηηθόο νηθηζκόο κε ηα ζπίηηα λα
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο θαη λα δεκηνπξγνύλ ηηο ιεγόκελεο «Θεκνληέο».
Μηθξόηεξνη νηθηζκνί είλαη ν Πεηνύζεο θαη ην ιηκάλη ηνπ λεζηνύ πνπ είλαη
ν Καξαβνζηάζεο, ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ, πνπ απέρεη από Πεηξαηά 102 κίιηα
θαη από Νάμν 32 κίιηα. Οη θάηνηθνη ηεο λήζνπ νλνκάδνληαη Φνιεγαλδξίηεο ή
Φνιεγαλδξηλνί, θαη εηδηθόηεξα ηεο Χώξαο (πξσηεύνπζαο), Χσξαΐηεο - Χσξαΐηηζζεο. Η
Φνιέγαλδξνο έρεη ραξαθηεξηζηεί δηθαίσο σο «ην δεπγαξσλήζη ηνπ Αηγαίνπ» θαζώο
είλαη ν ηδαληθόο πξννξηζκόο γηα εξσηεπκέλνπο θάζε ειηθίαο.Αξγά ην βξάδπ
επηβίβαζε ζην πινίν θαη αλαρώξεζε γηα ην Ηξάθιεην.
Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Ηξαθιείνπ.

ΣΙΜΗ ΚΑΣ’ΑΣΟΜΟ:
 ε ελνηθηαδόκελα δίθιηλα ή ηξίθιηλα δωκάηηα ρωξίο πξωηλό από
235 € ζηηο Κακάξεο.
 ε μελνδνρείν ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δωκάηηα κε πξωηλό από
265€
 ε μελνδνρείν 4* ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δωκάηηα θαηόπηλ δήηεζεο
ζαο κε πξωηλό από 290 €
TIMH AYTOKINHTOY 110€
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:












Τα εηζηηήξηα ηνπ πινίνπ ΗΡΑΚΛΔΙΟ – ΙΦΝΟ - ΗΡΑΚΛΔΙΟ κε ηελ SEAJET.
Τα εηζηηήξηα ΙΦΝΟ-ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ.
Γώξν ε πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηε ίθλν κε μελάγεζε αμίαο 15€.
2 δηαλ/ζεηο ζε ελνηθηαδόκελα δσκάηηα κε ηειέθσλν, ςπγείν, air condition.

ε μελνδνρείν ζε δίθιηλα δωκάηηα
ε μελνδνρείν 4* θαηόπηλ δήηεζεο ζαο

Μεηαθνξέο κε πνύικαλ - ιηκάλη ζε ηόπν δηακνλήο – ιηκάλη όπνπ ρξεηάδεηαη.
Μεηαθνξά ζηνπο ρώξνπο ηεο Φνιέγαλδξνπ όπνπ ρξεηάδεηαη.
Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο.
Αζθάιεηα εθδξνκέσλ αζηηθήο επζύλεο.
Φ.Π.Α.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:

 Όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.

