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ΤΗΝΟΣ...“Το νησί της Μεγαλόχαρης”
1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ της Μ. Πέμπτης και αναχώρηση
με ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε νωρίς το πρωί
το πλοίο για την Τήνο.
2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας φίλο,
τον Στρατή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα έχουμε μια πρώτη
γνωριμία με την περιοχή και επίσκεψη στο ναό της Μεγαλόχαρης.
Ελεύθερος χρόνος το μεσημέρι για ξεκούραση. Αργά το απόγευμα θα
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Η παράδοση είναι, πως
οι 6 Επιτάφιοι από όλες τις ενορίες, στολισμένοι περίτεχνα με βιολέτες
(«μαντιές»), συγκεντρώνονται στην εξέδρα της παραλίας, στο λιμάνι,
όπου ψάλλονται τα εγκώμια. Μετά την αποχώρησή τους, ο Επιτάφιος του
Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου με τον εφημέριό του, ακολουθούμενος
από πλήθος κόσμου, προχωράει προς την παραθαλάσσια περιοχή πρώην
«Σπιτάλια», στην παραλία Βαθύ Κλαδάκι (λίγο έξω από το λιμάνι) όπου
οδηγείται μέσα στη θάλασσα μαζί με τον παπά και ψέλνεται τρισάγιο
για τους ναυτικούς. Μια στιγμή πραγματικά μοναδική, συγκινητική! Το
έθιμο αυτό τελείται σε ανάμνηση όσων χάθηκαν για πάντα στην αγκαλιά
της θάλασσας. Ο ξυλόγλυπτος Επιτάφιος της Παναγίας, που είναι ο πιο
μεγαλόπρεπος, μετά τη συνάντηση των επιταφίων στο λιμάνι, ανηφορίζει
για την εκκλησία, όπου κρατείται ψηλά μπροστά από την είσοδο, για να
περάσουν όλοι οι πιστοί από κάτω.
3η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΒΩΛΑΞ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το γύρο του νησιού. Θα
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας
και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι χτισμένο ανάμεσα σε
σεληνιακό τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος,
Κώμη, Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και βλέποντας την επίδραση
των Ενετών καταλήγουμε στον Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο
του Γιαννούλη Χαλεπά. Από εκεί θα συνεχίσουμε για τον Πάνορμο,
όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό. Τελειώνοντας παίρνουμε το
δρόμο της επιστροφής για τη Χώρα, αφού σταματήσουμε στο χωριό
Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από το θαυμαστό συγκρότημα των
αριστοτεχνικών περιστεριώνων που κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά.
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε στην Μεγαλόχαρη την Ανάσταση, η
οποία γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλο το νησί. Στην Παναγία μοιράζονται
κόκκινα αυγά, στον περίβολο της εκκλησίας. Γύρω από το ναό η νύχτα
<γίνεται μέρα> από τα πολλά πυροτεχνήματα.
4η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΚΙΟΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει λίγο πιο αργά για να έχουμε χρόνο
για ξεκούραση. Θα πάρουμε το πρωινό μας και θα περιηγηθούμε στον
Ναό της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, την πινακοθήκη και θα
καταλήξουμε στα Κιόνια για καφέ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να μεταβούν
για Κοινωνία στο ναό της Μεγαλόχαρης. Το μεσημέρι, στο Πασχαλινό μας
γεύμα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την δεύτερη Ανάσταση σε
πολύ κοντινή απόσταση. Για το απόγευμα σας επιφυλάσσουμε μια βόλτα
στις υπέροχες παραλίες του νησιού. θα δούμε τον Άγιο Φωκά, τον Άγιο
Σώστη, το Λαούτι και θα επιστρέψουμε για διασκέδαση και βόλτα στην
Χώρα αυτή την τελευταία νύχτα στο νησί.

5η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο νησί πριν
την αναχώρησή μας. Το μεσημεράκι θα πάρουμε το πλοίο για Ραφήνα
και θα επιβιβαστούμε στη συνέχεια στο λεωφορείο μας. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

Στην Τήνο μαζί μας γιατί..
- Προσφέρουμε διαμονή μόνο στη χώρα της Τήνου
- Το πρόγραμμα είναι πλήρες χωρίς άσκοπες προαιρετικές εκδρομές
- Ο συνοδός μας είναι μόνιμος κάτοικος Τήνου
- Το λεωφορείο θα σας συνοδεύει συνεχώς και μέσα στο νησί για να
μην χρειαστεί να μεταφέρετε τις αποσκευές σας στο πλοίο
- Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα
- Επίσκεψη στο μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά

LITO 2* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Τήνου στο κεντρικό
λιμάνι με θέα τη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση από τα αξιοθέατα
της πόλης. Η καθαριότητα και οι ανέσεις του το αναδεικνύουν σε ένα
από τα πιο προσεγμένα και περιποιημένα οικογενειακά ξενοδοχεία.
Τα 25 προσφάτως ανακαινισμένα δωμάτια παρέχουν όλες τις ανέσεις
όπως κλιματισμό, minibar, τηλεόραση και δυνατότητα πρόσβασης στο
Internet.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
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Διατροφή

Πρωινό

Αναχώρηση 22.00
5 ημέρες / 3 διαν

Όλα τα ξενοδοχεία βρίσκονται στη Χώρα της Τήνου

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
Οδικά ταξίδια
της εκδρομής
Περιλαμβάνονται
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
με το πρόγραμμα
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
check point κλπ).
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Διατροφή :
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
της εκδρομής
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

