Σαντορίνη
Απευθείας Πτήσεις

Για να δείτε τη Σαντορίνη αυτό
το Πάσχα σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και
εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε
προνομιακές τιμές
-Εφόσον
επιθυμείτε
ενοικίαση
αυτοκινήτου
με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο της
Σαντορίνης
- Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου μας
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

4 ημέρες
26/4

Μεγάλη Παρασκευή
Το μεσημέρι στο Εμπορειό, αναβιώνουν τα σήμαντρα. Οι άντρες του χωριού μαζεύονται και χτυπάνε οτιδήποτε μεταλλικό ή ξύλινο για να κάνουν
θόρυβο, περνώντας μέσα από τις εκκλησίες του χωριού όπου και προσκυνούν τις εικόνες τους ενώ στο δρόμο τους απ’ έξω οι γυναίκες τους
κερνούν ρακί και καραμέλες, γιατί έτσι πιστεύουν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα προετοιμάζοντας την Ανάσταση.
Το βράδυ στον Πύργο της Σαντορίνης γιορτάζεται μ’ έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Η επιτάφια ακολουθία στα στενά δρομάκια του χωριού
γίνεται υπό το φως χιλιάδων φλεγόμενων δοχείων, που έχουν τοποθετηθεί στις στέγες, τις μάντρες και σε ολόκληρο το Ενετικό κάστρο
δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατανυκτική και συναρπαστική..μόλις αρχίσει να σουρουπώνει τα ανάβουν και κατά τη διάρκεια της περιφοράς
του Επιταφίου, ντόπιοι και επισκέπτες νομίζουν ότι έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά το χωριό. Πρόκειται πραγματικά για το πιο εντυπωσιακό
πασχαλινό έθιμο της Σαντορίνης και ευκαιρία για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Μεγάλο Σάββατο
Φημισμένο είναι και το Σάββατο του Λαζάρου σε διάφορα χωριά της Σαντορίνης, αλλά κυρίως στο Μεγαλοχώρι, οι κάτοικοι αναβιώνουν κάθε
χρόνο το έθιμο του «Λαζάρου». Στήνουν έναν τεράστιο σταυρό (φτάνει σε ύψος μέχρι 15-20 μέτρα) στη μέση της πλατείας του χωριού τυλιγμένο
με δεντρολίβανο, συμβολίζοντας την Ανάσταση του Λαζάρου.
Το βράδυ της Ανάστασης μπορείτε να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στο ψηλότερο σημείο του νησιού, όπου δεν έχει βαρελότα,
αλλά βλέπουμε μια χαρά τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν ολόκληρη τη Σαντορίνη.
Επίσης όποιος θέλει μπορεί να κάνει Ανάσταση στην Μητρόπολη του νησιού, με θέα την καλντέρα και πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία.

Κυριακή του Πάσχα
Μετά τον εσπερινό της Αγάπης, αναβιώνει το κάψιμο του Ιούδα. Στα περισσότερα χωριά αναβιώνεται το “Κάψιμο του Ιούδα”, ένα ομοίωμα που
μοιάζει με μεγάλο σκιάχτρο και είναι γεμισμένο με βαρελότα, το κρεμούν από κάποιο ψηλό σημείο και το πυροβολούν.
Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί είναι γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…..οι φούρνοι δεν προλαβαίνουν να βγάζουν τσουρέκια, μεθυστά κουλουράκια
και μελιτίνια- το κατεξοχήν πασχαλινό γλυκό της Σαντορίνης !!!

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ & MINI ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Με την κράτησή σας μπορείτε να δηλώσετε και όποια από τις παρακάτω εκδρομές επιθυμείτε

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Παρακουλούθηση επιταφίου στον Πύργο : 15ε ανά άτομο
Το Πάσχα στη Σαντορίνη σημαίνει κυρίως Επιτάφιος στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα στον Πύργο, ο οποίος τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ
λάμπει από μακριά. Περνώντας μέσα από χωράφια με άσπρο χώμα και παλιές κάναβες, φτάνουμε στο μεσαιωνικό χωριό, όπου η περιφορά
του Επιταφίου περιβάλλεται από αληθινή κατάνυξη. Ο δρόμος, δεξιά κι αριστερά, στολίζεται με ντενεκεδένια λυχναράκια, τα οποία σχηματίζουν
ένα ποτάμι από φωτιά που τρεμοπαίζει, οι μυροφόρες ψάλλουν και η μυρωδιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών μπερδεύεται γλυκά με το λιβάνι.
Χιλιάδες φωτίτσες ανάβουν κάθε χρόνο το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στις ταράτσες και τα σοκάκια του Πύργου. Μεγάλο και το πλήθος
που συρέει στο χωριό για να παρακολουθήσει την περιφορά του γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση χώρου στάθμευσης, οπότε
σας προτείνουμε μεταφορά με τα mini van του γραφείου μας.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ : ΠΥΡΓΟΣ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ – SANTO WINES : 20ε ανά άτομο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Προφήτη Ηλία, τον παραδοσιακό οικισμό Πύργο όπου θα κάνουμε στάση στο παραδοσιακό
καφενείο στο κέντρο του οικισμού. Κατόπιν αναχώρηση για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Αιγαίου, τον φημισμένο
προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι. Τέλος
θα ξεναγηθούμε στο οινοποιείο Santo Wine και θα δοκιμάσουμε τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ : ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ : 15ε ανά άτομο
Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη στην Οία, όπου θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και στα καλντερίμια. Το
ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από το έντονο κόκκινο πορτοκαλί χρώμα του ουρανού.

Ολοήμερη μινι κρουαζιέρα : Ηφαίστειο, Ζεστά Νερά, Θηρασσία : 25ε / ανά άτομο 12ε / ανά παιδί
Διάρκεια: 6 ώρες
Το παραδοσιακό καΐκι σας πηγαίνει στο Ηφαίστειο για περιήγηση περίπου 90 λεπτών. Επόμενη στάση τα Ζεστά ιαματικά νερά όπου οι τολμηροί
μπορείτε να κάνετε μια βουτιά τέλη Απριλίου!
Επόμενη στάση η Θηρασσιά για 2 ώρες περίπου για φαγητό, βόλτα ή για επίσκεψη στο χωριό Μανωλάς ακριβώς πάνω από το λιμάνι . Το
καΐκι θα πλεύσει στο λιμάνι της Οίας και θα σταματήσει για περίπου 5 λεπτά προτού πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο Παλιό Λιμάνι των
Φηρών. Η τιμή δεν περιλαμβάνει την είσοδο στο Ηφαίστειο. Το θειάφι στα Ζεστά Νερά ίσως να λεκιάσει τα μαγιώ σας άρα καλύτερα να
αποφύγετε τα ανοιχτόχρωμα. Επίσης, φορέστε παπούτσια για περπάτημα.

Εκδρομή στο Ηφαίστειο και στα Ζεστά Νερά : 20ε / ανά άτομο 10ε / ανά παιδί
Διάρκεια: 3 ώρες
Το παραδοσιακό καΐκι σας πηγαίνει στο Ηφαίστειο για περιήγηση περίπου 90 λεπτών. Επόμενη στάση τα Ζεστά ιαματικά νερά όπου οι τολμηροί
μπορείτε να κάνετε μια βουτιά τέλη Απριλίου!
Επόμενη στάση η Θηρασσιά για 2 ώρες περίπου για φαγητό, βόλτα ή για επίσκεψη στο χωριό Μανωλάς ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Η
τιμή δεν περιλαμβάνει την είσοδο στο Ηφαίστειο. Το θειάφι στα Ζεστά Νερά ίσως να λεκιάσει τα μαγιώ σας άρα καλύτερα να αποφύγετε τα
ανοιχτόχρωμα. Επίσης, φορέστε παπούτσια για περπάτημα.
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Superior suite with private pool

Junior suite με ιδιωτική πισίνα

Superior double

Standard double

Σουϊτα με υδρομασάζ

SPENDOUR RESORT 5*
Tο πολυτελές ξενοδοχείο που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του
επισκέπτη. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, 10λεπτά με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα
σχεδιασμένα με μοντέρνα διακόσμηση και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe box. Υπάρχει
δυνατότητα επιλογής δωματίου. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική θέα.

ΑFRODITE VENUS HOTEL
Ξενοδοχείο 4* μπροστά στην παραλία και στο κέντρο στο Καμάρι γεγονός που σας εξασφαλίζει πρόσβαση με τα πόδια στο κεντρικό παραλιακό
πεζόδρομο στο Καμάρι ( μπροστά στο ξενοδοχείο) που σφύζει από «ζωή». Ιδανική επιλογή καθώς προσφέρεται και με ημιδιατροφή σε μπουφέ σε λογική
για την Σαντορίνη τιμή και το κυριότερο με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ δωμάτια . Επιπρόσθετα το ξενοδοχείο διαθέτει καλαίσθητους και χρηστικούς κοινόχρηστους
χώρους όπως μεγάλη πισίνα , παιδική πισίνα , pool bar. Μπροστά από το ξενοδοχείο και «πάνω» στο κύμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό
σας στο ολοκαίνουργιο bar restaurant MESONGIA. Τέλος σε απόσταση 50μέτρων υπάρχει ανοικτό δωρεάν δημοτικό parking. Ιδανική επιλογή επίσης και
για ζευγάρια με παιδιά καθώς το 1ο παιδί σε δίκλινο δωμάτιο με τους γονείς ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο,
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.

ANDROMEDA VILLAS
Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο του Ημεροβιγλίου με απεριόριστη θέα στην καλνέρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool bar, gourmet εστιατόριο με διεθνή
αλλά και ελληνική κουζίνα, Jacuzzi, Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, appartment, v.i.p. suites private pool) διαθέτουν A/C, TV, ψυγείο, coffee-tea maker machine,
πιστολάκι για τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα στο ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα.

KALESTESIA SUITES
Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας στην Σαντορίνη και ειδικότερα για οικογένειες !! Βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στην κορυφή του λόφου Ακρωτήρι και
μοναδική θέα στο ηφαίστειο, στην Καλντέρα και σε ολόκληρη σχεδόν τη Σαντορίνη. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 2 πισίνες, η μία για παιδιά, που διαθέτουν ξαπλώστρες,
υπαίθρια ντους και θέα στο ηφαίστειο. Σύχρονο γυμναστήριο , spa center καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τους μικρούς μας φίλους ( και όχι μόνο) με μπιλιάρδο,
πινγκ-πονγκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι . Οι μοναδικά διακοσμημένες σουίτες του 42τμ χωριτικότητας άνετα για 4 άτομα έχουν εκπληκτική θέα στην Καλντέρα.
Όλες περιλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης από ελαιόλαδο. Kαθημερινά σερβίρεται φρεσκομαγειρεμένο μεσογειακό πρωινό με φυσικά βιολογικά προϊόντα. Κατά την άφιξη
προσφέρεται σαμπάνια για καλωσόρισμα, ενώ στο pool bar μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά ποτά και σνακ.Στις ανέσεις περιλαμβάνεται δωρεάν Wi-Fi, μεγάλος δωρεάν
χώρος στάθμευσης και μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι, κατόπιν αιτήματος και με πρόσθετη χρέωση.Το Kalestesia Suites απέχει μόλις 350μ. από το χωριό
Ακρωτήρι και 800μ. από την κεντρική του πλατεία.

Fly & Drive - αεροπορικές εκδρομές στην Ελλάδα
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ 26/4

Σελ 70

Ξενοδοχείο

Περιοχή

Διατροφή

OCEANIS ΒΕΑCH 4*

Καμάρι

Πρωινό

THIRASIA

Φηρά

ALESAHNE BEACH 4*

Καμάρι

AFRODITE VENUS BEACH
HOTEL 4*

Τιμή σε
δίκλινο

1o παιδί

2o παιδί

Παρατηρήσεις

Με θέα θάλασσα

285

155

249

-

Πρωινό

289

155

-

-

Πρωινό

335

185

385

-

Ημιδιατροφή

395

185

-

-

Πρωινό

335

185

385

-

Ημιδιατροφή

395

185

385

-

Πρωινό

329

295

Επιβ. Superior Suite:
15ε / ατομο

Καμάρι

155

Φηροστεφάνι

AMBIENCE SUITES

(0 - 6 ετών)

σε Deluxe Suite

279

(6 - 12 ετών)

Φηρά

ANESSIS

Πρωινό

319

155

Πρωινό

349

(0 - 6 ετών)

295

155
Πύργος

ORIZONTES 4*

Με θέα θάλασσα

239

375

Επιβ. σε Executive
δωμάτιο με θέα
θάλασσα: 45ε / ατομο

279

-

299

-

319

-

(6 - 12 ετών)

375

Standard
δωματιο Με θέα
θάλασσα

155
(0 - 6 ετών)

239

(6 - 12 ετών)

155
Φηροστεφάνι

SPLENDOUR 5*

Πρωινό

409

Superior δωματιο
Με θέα θάλασσα

(0 - 6 ετών)

259

(6 - 12 ετών)

449

ANDROMEDA VILLAS 4*

KALESTESIA SUITES
FAMILY FRIENDLY

SENSATION VILLAS

Ημεροβίγλι

Ακρωτήρι

Πύργος

Πρωινό

155
(0 - 6 ετών)

Junior Suite
με προσωπική
πισίνα & θέα
θάλασσα

(6 - 12 ετών)

485

155

485

CALDERA VIEW
SUPERIOR ROOMS

465

155

445

CALDERA VIEW
JUNIOR SUITE

535

155

495

SUITE 2
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ
ΑΤΟΜΙΚΟ JACUZZI

585

155

245

ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΛΛΑ ΜΕ
ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ

279

Πρωινό

Διαμονή

Πτήσεις ASTRA AIRLINES - Φόροι αεροδρομίων 35€.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ AZI416 08.20 - 09.30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ AZI417 18.15 - 19.25
Ενοικίαση ΙΧ για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ: Κατηγορία Α 85€, κατηγορία Β 105€
Το ξενοδοχείο KALESTESIA SUITES διαθέτει οικογεινειακά, δίχωρα διαμερίσματα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΠΝΑ - ΓΕΥΜΑΤΑ στο ξενοδοχείο ANDROMEDA
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΝΗΣΤΙΣΙΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ.
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ
75€ ΕΝΗΛΙΚΑΣ, 40€ ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ, 55€ ΠΑΙΔΙ 7-12 ΕΤΩΝ

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων &
δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Για τις εκδρομές στην Ελλάδα:
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο
φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.
Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται
οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς
και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

