Γραφείο γενικού τουρισμού
Χάνδακος 10 Ηράκλειο – Κρήτης τ.κ 71202
Τηλ. 288514, 288413, 286693, 243869
Fax. 2810 281192 & 2810 245169
e-mails: info@vaitravel.gr
ΤΗΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ
4 ΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 18/09/18
1η μέρα 18/09/18: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στο λιμάνι του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και αναχώρηση στις 09:30 με το GOLDEN STAR . Άφιξη
στην ΤΗΝΟ στις 18:15. Επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Εφόσον
το επιθυμείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε τον Εσπερινό στην Παναγία της Τήνου .Το βράδυ θα
γνωρίσετε την Χώρα . Η Χώρα είναι κτισμένη γύρω από το πολυσύχναστο λιμάνι του νησιού. Έχει
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική πολλές μικρές εκκλησούλες και ήσυχες γειτονιές. Θα συναντήσουμε πολλά
καταστήματα με τουριστικά είδη και κατά μήκος της παραλιακής οδού λειτουργούν πολλά εστιατόρια
για να δοκιμάσετε την Τηνιακή κουζίνα και καφετέριες για ξεκούραση και καφέ Διανυκτέρευση.

2η μέρα 19/09/18:THNOΣ -ΝΑΞΟΣ
Το πρωί παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου και στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στο νησί. Επίσκεψη Ιερά Μονή Κεχροβουνίου (στην
Οσία Πελαγία) και στάση για προσκύνημα . Σχετική παραμονή και συνεχίζουμε περνώντας από τα
όμορφα χωριά της Τήνου καταλήγουμε στο χωριό Βώλαξ για να θαυμάσουμε τους ηφαιστειογενείς
γρανιτένιους ογκόλιθους, το υπαίθριο πέτρινο θέατρο, καθώς και τα εργαστήρια καλαθοπλεκτική
Αμέσως μετά γύρω στις 11:30 θα μεταφερθούμε στο λιμάνι από όπου και θα αναχωρήσουμε για την
Πανέμορφη Νάξο. Άφιξη στο νησί μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος
για καφέ και βόλτα για τν πρώτη γνωριμία με το νησί. Διανυκτέρευση.

3η μέρα 20/09/18: ΝΑΞΟΣ(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ)
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε όμορφα τοπία και τα πανέμορφα χωριά. Πρώτη
μας στάση στο Σαγκρί όπου θα επισκεφτούμε τον Ναό της Δήμητρας, Συνεχίζουμε στο
χωριό Δαμαλά όπου θα δούμε το εργαστήριο αγγειοπλαστικής όπου με ένα κομμάτι πυλό θα
μας δείξουν ότι μπορούν να φτιάξουν τα πάντα σε οποιαδήποτε μορφή και εν συνεχεία
επίσκεψη στο παλιό ελαιοτριβείο όπου θα δούμε τη διαδικασία εξαγωγής λαδιού. Αναχώρηση
για την επόμενη στάση μας στο Χαλκί, με τους ενετικούς πύργους, τα αρχοντικά και τις
βυζαντινές εκκλησίες. Βόλτα στο χωριό και επίσκεψη στο παραδοσιακό αποστακτήριο κίτρου.
Σε απόσταση 5΄ θα βρίσκεται η επόμενη στάση μας στην Παναγία Δροσιανή (6ου αι.),
σημαντικό μνημείο της παλαιοχριστιανικής περιόδου με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες.
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας περνώντας από το Φιλώτι, κτισμένο στους πρόποδες του Ζα,
του ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων. Από εδώ, ακολουθώντας έναν ορεινό ανηφορικό
δρόμο, φθάνουμε στην Απείρανθο, το «μαρμάρινο χωριό», με τα τρία μουσεία (
αρχαιολογικό, γεωλογικό & λαογραφικό ) όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο – περίπου
δύο ώρες για να γευματίσουμε σε κάποια από τις πολλές παραδοσιακές ταβέρνες.
Αναχώρηση από την Απείρανθο αργά το μεσημέρι και περνώντας από το μικρό χωριό
Κεραμωτή, φθάνουμε στο χωριό Κυνίδαρο με τα βουνά που βγάζουν το περίφημο μάρμαρο
Νάξου. Συνεχίζοντας φθάνουμε στην περιοχή του Φλεριού, όπου βρίσκεται ο περίφημος
Κούρος σε αρχαίο λατομείο στο σημείο που κατασκευαζόταν (10’ στάση για φωτογραφίες).
Αναχώρηση και άφιξη στο ξενοδοχείο το απόγευμα για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα 21/09: ΝΑΞΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μετά το πρωινό και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και κολύμβηση και το μεσημεράκι
θα
μεταφερθούμε στο λιμάνι όπου θα αναχωρήσουμε στις 14:55 για το ταξίδι της επιστροφής . Άφιξη το
απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ:199€ ME ΠΡΩΙΝΟ

235€ ΜΕ 3 ΔΕΙΠΝΑ

Περιλαμβάνονται:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΤΗΝΟΣ σε οικονομική θέση με την.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΤΗΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ σε οικονομική θέση.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε οικονομική θέση.
 1 διανυκτέρευση στην Τήνο με πρωινό.
 2 διανυκτερεύσεις στην Νάξο με πρωινό.
 Εκδρομή στην Τήνο
 Εκδρομή στη Νάξο
 Μεταφορά λιμάνι-ξενοδοχείο-λιμάνι
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
 Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΝ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

