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1η ημέρα: Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση καθ για καφέ ή φαγητό 
και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για Τήνο. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού  
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας 
Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια προαιρετική επίσκεψη και προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού). 
Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο 
από τεράστιους γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. 
Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, 
Πλατιά και καταλήγουμε στο μεγαλύτερο και ομορφότερο χωριό του νησιού,  τον 
Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Καταλήγουμε 
για καφέ ή φαγητό εξ ίδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και 
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ 
ελεύθεροι. 

3η -5η ημέρα: Προαιρετικές εκδρομές σε Μύκονο-Δήλο/ Άνδρο / 
Πάρο/Νάξο
 Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γειτονικά νησιά, μπορούν να το δηλώσουν 
στον αρχηγό της εκδρομής. Οι εκδρομείς που επιθυμούν να μείνουν στην Τήνο 
μπορούν να επισκεφθούν άλλη μια φορά το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης ή 

ελεύθεροι στην αγορά του νησιού. 6η ημέρα: Τήνος Περιήγηση του Ιερού 
Ιδρύματος - Ραφήνα – Επιστροφη Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να 
επισκεφθείτε το Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Ιερός 
Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση 
εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για 
την πόλη μας. 

Σημειώσεις : 
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η, 4η και 5η ημέρα του 
προγράμματος. Στη 4ημερη εκδρομή πραγματοποιείται η 1η , 2η και 6η ημέρα 
του προγράμματος + 1 προαιρετική εκδρομή της επιλογής σας  (Μύκονος - Δήλος  
ή Άνδρο ή Πάρο). Στη 5ημερη εκδρομή πραγματοποιείται η 1η , 2η και 6η ημέρα 
+ 2 προαιρετικές εκδρομές της επιλογής σας (Μύκονος- Δήλος  ή Άνδρο ή Πάρο).

Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση). Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό καθημερινά (εκτός των Studio Φαίδρα & Studio 
Τήνος που δεν συμπεριλαμβάνεται). Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν. 
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρο εκπρόσωπο του γραφείου μας. 
Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια. Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3 ΜΕΡΕΣ 3 ΜΕΡΕΣ 4 ΜΕΡΕΣ 5 ΜΕΡΕΣ 6 ΜΕΡΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κάθε Δευτέρα Κάθε Σάββατο Κάθε Τετάρτη Κάθε Σάββατο Τετάρτη 

Studio Fedra / Studio Τήνος * 135 € 145 € 145 € 179 € 205 €
Avra 2* 149 € 159 € 169 € 209 € 245 €
 Oceanis  2* 155 € 165 € 179 € 225 € 265 €
Ageri  / Asteria / Aeolos / Tinion /  3* 159 € 169 € 185 € 229 € 269 €
Tinos Beach 4* 159 € 169 € 185 € 229 € 269 €

Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% στο δωμάτιο των  γονέων 

ΤΗΝΟΣ | 3,4,5 ημέρες 
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1η-2η ημέρα Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο
Συγκέντρωση το βράδυ στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση καθ’ οδόν για 
καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση νωρίς 
το πρωί στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα στον Ιερό ναό της Μεγαλόχαρης και να 
απολαύσετε το γεύμα σας στα γραφικά ταβερνάκια στην χώρα της Τήνου . 

3η ημέρα Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας 
Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης, κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια επίσκεψη και προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας 
(Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Μοναστηριού).Συνεχίζουμε για 
το χωριό Βώλαξ, παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους 
γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Αναχώρηση 
και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και 
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο και ομορφότερο χωριό του νησσιού, ττον Πύργο. 
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Καταλήγουμε για 
καφέ ή φαγητό εξ ίδίων ή ακόμα και για μπάνιο στην όμορφη παραλία και 

λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα. Το βράδυ 
ελεύθεροι. 

4η ημέρα: Τήνος Περιήγηση του Ιερού Ιδρύματος - Ραφήνα - 
Επιστροφή
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε το Ιερό Ίδρυμα της 
Μεγαλόχαρης και τα αξιοθέατα (Ιερός Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο 
Τηνίων καλλιτεχνών, Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) και ακολούθως 
ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας. 

Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση). Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό  (εκτός των Studio Φαίδρα & Studio Τήνος που δεν 
συμπεριλαμβάνεται. Μετακινήσεις με ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν. Περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρο εκπρόσωπο του γραφείου μας .Ομαδική 
ταξιδιωτική ασφάλεια. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΗΝΟΣ  4 ΜΕΡΕΣ / 2 ΝΥΧΤΕΣ

Studio Fedra / Studio Τήνος * Avra 2* Oceanis 2* Asteria 2*/ Ageri / Aeolos / Tinion 3* Tinos Beach 4*

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21:00 139 € 149 € 155 € 159 € 159€

Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12 ετών) 35% στο δωμάτιο των  γονέων.  

ΤΗΝΟΣ | 4ημέρες/2 νύχτες 

THNOΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020) = 95 €
Αναχώρηση : Κάθε Παρασκευή βράδυ 


