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ΑΝΔΡΟΣ...“Πάσχα στο νησί των καπεταναίων!”
1η ημέρα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ της Μ. Πέμπτης και αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις για τη Ραφήνα από όπου θα πάρουμε νωρίς το πρωί το
πλοίο για την Άνδρο.
2η ημέρα - 4η ημέρα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
Ελεύθερο πρόγραμμα για να γνωρίσετε το πανέμορφο αυτό νησί!
Την Μεγάλη Παρασκευή αξίζει να περιηγηθείτε στα ορεινά χωριά του
νησιού, να δείτε και να προσκυνήσετε τον ανθοστολισμένο Επιτάφιο
της κάθε ενορίας. Το απόγευμα δεν πρέπει να χάσετε την περιφορά των
Επιταφίων από τις τρεις ενορίες της Χώρας, που μετά την περιφορά τους στα
πλακόστρωτα σοκάκια συναντιούνται στην πλατεία Καϊρη σε μια ατμόσφαιρα
βαθιάς συγκίνησης. Πραγματικά αξίζει να ζήσετε αυτή την εμπειρία.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στο Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής
Τέχνης, στη Χώρα, γίνεται η Γιορτή του Λεμονιού και προσφέρονται γλυκά
με βάση το λεμόνι, λιμοντσέλο, λεμονόπιττες κ.ά. Η Άνδρος είναι φημισμένη
για τα λεμόνια της. Υπάρχει Ανδριώτικη ποικιλία λεμονιών και στο νησί
καλλιεργούνται περισσότερα από 42.000 δένδρα. Το βράδυ του Μεγάλου
Σαββάτου, στην Παναγία Θεοσκέπαστη στη Χώρα γίνεται η Ανάσταση
μέσα σε πανδαιμόνιο βεγγαλικών και κροτίδων. Για όσους αναζητούν
Ανάσταση με κατάνυξη και περισυλλογή, θα πρέπει να ανηφορίσουν ως τη
Μονή Παναχράντου, για να ζήσουν μια αλλιώτικη εμπειρία. Σε κατανυκτική
ατμόσφαιρα και σχεδόν στο σκοτάδι γίνεται η Ανάσταση, ενώ στη συνέχεια
ο ηγούμενος της Μονής, ο πατέρας Ευδόκιμος, προσφέρει δείπνο σε όσους
παραμείνουν στο μοναστήρι.
Κυριακή πρωί, στη Δεύτερη Ανάσταση, το ραντεβού κλείνεται στην
πλατεία του Αφανούς Ναύτη, για να τσουγκρίσετε κόκκινα αυγά και να
φάτε λαζαράκι, παρακολουθώντας τις εκρήξεις από τα παλιά κανόνια
του ενετικού κάστρου. Πάσχα μεσημέρι στις ταβέρνες, απολαύστε την
πασχαλινή ανδριώτικη κουζίνα, με τον παραδοσιακό «λαμπριάτη» (κατσικάκι
ή αρνί γεμιστό, ψημένο σε ξυλόφουρνο), την γέμιση και άλλα παραδοσιακά
εδέσματα. Στην Παλαιόπολη, στο Κόρθι και σε άλλα χωριά το απόγευμα της
Κυριακής του Πάσχα παίζουν στο δρόμο τα «τσούνια», παραδοσιακό παιχνίδι
που μοιάζει με το μπόουλινγκ. Το απόγευμα της Κυριακής, στο χωριό Στενιές,
η ατμόσφαιρα μυρίζει (κυριολεκτικά!) μπαρούτι... Οι καραβοκύρηδες του
χωριού έχουν εφοδιαστεί με πολλά βεγγαλικά και κροτίδες κι όταν δίνεται το
σύνθημα, τα «μάσκουλα» -όπως λέγονται- σκάνε απ’ άκρη σ’ άκρη στο χωριό
με εκκωφαντικό θόρυβο. Εμπειρία μοναδική, ανάλογη με τον «πόλεμο» των
βεγγαλικών της Χίου.
5η ημέρα ΑΝΔΡΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μετάβαση στο λιμάνι και επιβίβαση
στο πλοίο μας για το λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα μας περιμένει το
λεωφορείο μας. Με τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε αργά
το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι όμορφες εικόνες.

ΗΜΕΡΕΣ
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Νησιώτικη ατμόσφαιρα, παραδοσιακές νοστιμιές και “βροντερά”
έθιμα συνθέτουν το Πάσχα στο νησί των καπεταναίων, την
όμορφη Άνδρο. Η κατά τα άλλα ήσυχη και κοσμοπολίτισσα Άνδρος
μεταμορφώνεται σε ένα νησί με πολύ έντονους ρυθμούς κι αυτό
λόγω της προετοιμασίας του Πάσχα. Όσοι την επισκεφτούν όλη τη
Μεγάλη Εβδομάδα θα νιώσουν και θα βιώσουν όλη την κατάνυξη
της. Επίσης θα εκπλαγούν και για τις τόσες εναλλακτικές μορφές
ενασχόλησης που μπορούν να έχουν σε διαφορετικά σημεία του
νησιού. Μπορεί κανείς να τη βιώσει διαφορετικά, ανάλογα με την
διάθεση αλλά και τις επιλογές που θα διαλέξει.
Παράδειγμα δυνατά και έντονα στο Μπατσί, αλλά και ήρεμα στα
ορεινά χωριουδάκια της που είναι πνιγμένα στα λουλούδια και
τις λεμονιές, στις Στενιές με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά των
καπεταναίων, τις Μένητες με τα τρεχούμενα νερά και τις παλιές
βρύσες, αλλά και τα Αποίκια με τις γνωστές πηγές του νερού Σάριζα.
Εύκολα μπορείτε να τη διαλέξετε ως μικρή πασχαλινή απόδραση
με πολλές απολαύσεις. Θαλασσινός αέρας, φανταστικά ορεινά
χωριουδάκια, καλοδιατηρημένη Χώρα με επιβλητικά αρχοντικά
παλιών καραβοκύρηδων, γραφικά ταβερνάκια και καφενεδάκια και
το πιο παραφουσκωμένο γεμιστό αρνί του Πάσχα που μπορεί να
φανταστεί κανείς. Είναι όλα εδώ.
Το Πάσχα στην Άνδρο είναι γεμάτο γιατί κάθε μέρα και κάθε στιγμή
μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό και μοναδικό. Τα πρωινά αξίζει
να περπατήσεις στα μοναδικά μονοπάτια του νησιού, τα μόνα
πιστοποιημένα σε νησί, στην Ευρώπη. Κατά μήκος των διαδρόμων
υπάρχουν νερόμυλοι, αρχαιολογικοί χώροι, χείμαρροι και πυκνή
βλάστηση που κάνουν τις διαδρομές ξεχωριστές. Οι βραδιές κυλούν
όμορφα στα γραφικά σοκάκια ή στις πλατείες όπου κάποιος βρίσκει
καφετέριες, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και μπαράκια με ξεχωριστές
διακοσμήσεις δίπλα στη θάλασσα.
Φεύγοντας, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τα παραδοσιακά
ανδριώτικα γλυκά
(αμυγδαλωτά, καλτσούνια, γλυκά κουταλιού, παστέλι, παστιτσάκια),
ντόπια λουκάνικα, καθώς και ντόπιο τυρί (πετρωτή, μαλαχτό).
Η κατανυκτική ατμόσφαιρα, το ανοιξιάτικο τοπίο, τα χρώματα και οι
μυρωδιές της φύσης, με τα άφθονα νερά συνθέτουν μια μοναδική
εμπειρία για τον επισκέπτη, που αξίζει να τη ζήσει κανείς...
Όποιος αποφασίσει να γιορτάσει το Πάσχα στην Άνδρο, το σίγουρο
είναι ότι και του χρόνου πάλι στην Άνδρο θα είναι!

PARADISE ART 4*
Βρίσκεται στο πιο πράσινο νησί των Κυκλάδων και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τις πιο πεντακάθαρες παραλίες του Αιγαίου. Τα κομψά
μπαλκόνια του έχουν θέα σε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία στην Ελλάδα. Τα χρώματα του νησιού ενέπνευσαν τη μοναδική διακόσμηση
και επίπλωση από τα κομψά δωμάτια μέχρι και τα ιδιωτικά μπαλκόνια. Τα ψηλά ταβάνια σε κάθε ένα από τα υπνοδωμάτια του Paradise Hotel
αντανακλούν ένα κλασικό στυλ αρχιτεκτονικής. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο άνετο σαλόνι με τη βεράντα και τη θέα σε όλη την κοιλάδα προς
τη θάλασσα. Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ σερβίρεται καθημερινά στη βεράντα με θέα τα γραφικά χωριά σκαρφαλωμένα στους γύρω λόφους.
Κάποιες από τις παροχές του είναι πισίνα, αίθουσα συνεδριάσεων, δωρεάν WiFi, lobby bar, pool bar, γήπεδο τέννις, πινγκ πονγκ, παρεκκλήσι,
εγκαταστάσεις συνεδριάσεων. Όλα τα δωμάτια είναι άνετα και όμορφα με υψηλής ποιότητας έπιπλα και μπαλκόνι με θέα στο βουνό ή / και θέα
στον κήπο. Διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, μπανιέρα, μίνι ψυγείο, βραστήρα και καφετιέρα.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
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Πρωινό
OSTRIA HOTEL &
STUDIOS 2* / Γαύριο

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
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.

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
με το πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
της εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης

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.

