
 

  

 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ  -  ΛΗΜΝΟΣ    
 

5  ΗΜΕΡΕΣ   //  ANAX.  4/7/22,      25/7/22,      29/8/22  

 
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση 07:45  από  Αθήνα, ημίωρη  στάση  στην  περιοχή  του  Αγίου  
Κωνσταντίνου  και  συνεχίζουμε για  την  παραλία  των  ΝΕΩΝ  ΠΟΡΩΝ,  παραμονή,  
κολύμπι, γεύμα  προαιρετικά. Το  απόγευμα  θα  καταλήξουμε  στο   ξενοδοχείο  μας  στην  
Καβάλα, τακτοποίηση, χρόνος  ελεύθερος  για  περιπάτους   στην  πόλη,  δείπνο,  
διανυκτέρευση. 
2ΗΜΕΡΑ:  Πρωινό,   μεταφορά  στο  λιμάνι,  επιβίβαση  στο  πλοίο   και  απόπλους  για  
Μύρινα. Άφιξη νωρίς  το μεσημέρι,  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο  μας, χρόνος  ελεύθερος,  
γεύμα  προαιρετικά. Το  απόγευμα  θα  γνωρίσουμε  την  πρωτεύουσα   του  νησιού  τη  
ΜΥΡΙΝΑ,  με  το  μεγαλύτερο  κάστρο  του  Αιγαίου, τις  δύο  χαρακτηριστικές  γειτονιές,  τον  
Ρωμαίικο Γιαλό  με  τα   παλαιά  κτήρια  των  εύπορων  Λημνιών  της  Αιγύπτου  και  τον  
Τούρκικο  η  Λιμάνι   η  Ν. Μάδυτο,  το  παλαιό  λιμάνι  με  το  μεγάλο  ρολόι,  αλλά  και  το  
Ρώσικο  οχυρό   της  Ντάπιας. Δαινυκτέρευση    
3Η ΜΕΡΑ:  Μετά το  πρωινό  θα  περιηγηθούμε  στο  ΒΑ  τμήμα  του  νησιού.  Η  διαδρομή  
μας από  το  Βάρο  περνά  από  τα  απομεινάρια  του  απολιθωμένου  δάσους  του  νησιού  
και  μας  οδηγεί  σε  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  και  σπουδαιότερα  χωριά,   το  Κοντοπούλι, 
εδώ  όπου  πέρασε  τα  χρόνια  της  εξορίας  ο  μεγάλος  μας   ποιητής,  Γιάννης  Ρίτσος,   με  
την  πέτρα  σε  ιδιαίτερη  αρχιτεκτονική να  ‘’κυριαρχεί’’  στα  κτίρια  και  να  προσδίδει  μια  
ξεχωριστή  ταυτότητα  στο  χωριό. Επόµενος σταθµός  ο  αρχαιολογικός χώρος,  Ηφαιστία,  
με  το  εντυπωσιακό αρχαϊκό ιερό της Μεγάλης Θεάς και το αρχαίο θέατρο της ελληνιστικής 
περιόδου. Λίγο  αργότερα στον απέναντι λόφο, συναντάμε  έναν ακόµη σπουδαίο 
αρχαιολογικό χώρο,  το Καβείριο, ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφα 
Καβείρια Μυστήρια, κατά την ελληνική αρχαιότητα. Ακολουθεί  ελεύθερος  χρόνος  για  
κολύμπι,  στην καλύτερη  ίσως  παραλία του  νησιού,  στην  περιοχή  της Νευτίνας. 
Τελευταίος   σταθμός  για   σήμερα   η  πλάκα  με  τη  μοναδική  θέα  προς  την  Ίμβρο. 
Eπιστροφή  στη  Μύρινα,  χρόνος  ελεύθερος,  διαν/ση 
4Η ΜΕΡΑ: Πρωινό  και  περιήγηση  -  γνωριμία  με  το  νοτιανατολικό κομμάτι του νησιού. 
Ξεκινάμε  από  τον  Κοντιά  με τους  περίφημους  ανεμόμυλους  και  την  πινακοθήκη  της  
σύγχρονης  Βαλκανικής  τέχνης, φθάνουμε  στο γραφικό λιµανάκι της Νέας Κουτάλη, που 
ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Προποντίδας  και  φιλοξενεί  και το Μουσείο Ναυτικής 
Παράδοσης και την έκθεση Σπογγαλιείας. Συνεχίζουµε για την Πολιόχνη, ένα ακόμη 
σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Αμέσως  μετά  θα  γνωρίσουμε το   Μούδρο, τη δεύτερη 
µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου  και  λίγο  αργότερα  το  εντυπωσιακό  χωριό  Ρωμανού, με  
την  Παπαιωάννειο  Σχολή,  το  σκαλιστό  πέτρινο  Ηρώο,  το  ναό  της  Γεννήσεως  του  1830  
και  τα  λαξευμένα  στο  έδαφος  πιθάρια. Σε κοντινή  παραλία   θα  κολυμπήσουμε   και  θα  
γευματίσουμε  προαιρετικά. Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  μας,  χρόνος  ελεύθερος,  διαν/ση.   



 

  

5Η ΗΜΕΡΑ:  Μετά  το πρωινό  φθάνουμε  στο  λιμάνι,  τακτοποίηση  στο  πλοίο   και  
απόπλους   για  Καβάλα. Άφιξη  και  συνεχίζουμε  για  Αθήνα  με  ενδιάμεσες  στάσεις, για  
να  φθάσουμε  νωρίς  το  βράδυ. 
 
 
ΤΙΜΗ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:  ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ                                        285 €   
                                      ΤΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ  ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ                           255 € 
                                       ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ      100 € 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI: 
Μεταφορές  -  περιηγήσεις  με  κλιματιζόμενο  πούλμαν. 
Μια  διαν/ση  με  πρωινό  και  δείπνο  στην  Καβάλα. 
Τρείς  διαν/σεις  με  πρωινό  σε ξενοδοχείο   3*  στη  ΛΗΜΝΟ. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια,  οικονομικής  θέσης,   ΚΑΒΑΛΑ  -  ΜΥΡΙΝΑ και  αντίστροφα. 
Αρχηγός -  συνοδός.  //   Φ.Π.Α.  &  Φόρος  διαμονής. 
 


