ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΗΝΟΣ
14-16/09/2019
1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση από το αρχαιολογικό Μουσείο στις 07:30. Με καθ’ οδόν στάσεις
για καφέ και ξεκούραση, άφιξη στη Νέα Μάκρη. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό.
Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Όσιου Εφραίμ).
Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη στο νησί της
Μεγαλόχαρης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
2Η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ –ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Ναό της Μεγαλόχαρης . Μετά την
Θεία κοινωνία πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το γύρο
του νησιού. Επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας.
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο χωριό Φαλατάδος, που συνδέεται με την εύρεση
της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Περνώντας από το Εξώμβουργο, και
από τα όμορφα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια καταλήγουμε
στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Επίσκεψη στο μουσείο
Μαρμαροτεχνίας. Το μουσείο δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς, το οποίο έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία του. Χρόνος
ελεύθερος για ένα ωραίο καφεδάκι στην κεντρική πλατεία του χωριού με το
αιωνόβιο πλάτανο. Συνεχίζουμε την παραλία του Πανόρμου. Γεύμα εξ ιδίων.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην Δήλο.
Αναχώρηση για Μύκονο στις 09.30. Άφιξη στο παλιό Λιμάνι της Μυκόνου.
Μετάβαση στο νέο Λιμάνι Μυκόνου και αναχώρηση για Δήλο. Είσοδος στο
Μουσείο Δήλου (12€). Νωρίς το απόγευμα επιστροφή για Μύκονο και εν
συνεχεία στην Τήνο.
3Η ΜΕΡΑ:ΤΗΝΟΣ –ΡΑΦΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Με καθ’ οδόν στάσεις, φθάνουμε στην πόλη
μας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 185,00€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
● Την μεταφορά με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας που συνοδεύει
τους εκδρομείς μέχρι το λιμάνι της Τήνου και καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής
● Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΟ CITY
● Πρωινό
● Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα-Τήνο-Ραφήνα σε οικονομική θέση

● Μεταφορές –περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
● Ασφάλεια αστικής ευθύνης
● Φόρο διαμονής υπέρ Ελληνικού Δημοσίου
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα κα ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
κα. Φανή Ρίζου Αντιπρόεδρος
τηλ. 6945244486
κα. Τούλα Κοντονικόλα Γεν. Γραμματέας
τηλ. 6972391025

