
 

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ 

4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 10/06/22-13/06/22 

 
1η μέρα: Ηράκλειο-Ίος.   
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναχώρηση . Άφιξη στην Ίο , μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και βόλτα στην πόλη. H φήμη 

της ξεπερνάει τα λόγια: η Ίος σάς προσκαλεί στις παραλίες και τα σοκάκια της Χώρας της, 
για να διασκεδάσετε στο πιο κεφάτο καλοκαιρινό πάρτι των Κυκλάδων.  Πέρα από τα 

μπαρ, θα βρείτε κυκλαδίτικα σπίτια, στοές, καφέ, παιδιά στις πλατείες, ασπρισμένα σκαλιά, 

καλόγουστα μαγαζάκια, εστιατόρια με διεθνή κουζίνα. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Ίος. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΙΚΙΝΟΣ) 
Μετά το πρωινό, εάν ο καιρός και οι συνθήκες το επιτρέψουν προαιρετική εκδρομή, στη 
Σίκινο, ένα μικρό νησάκι κοντά στην Ίο.  Θα επισκεφτούμε το νησάκι της Σικίνου, όπου θα 
κάνουμε το μπάνιο μας στην όμορφη παραλία της και θα απολύσουμε το φαγητό μας Μια 
μικρή ζωγραφιά είναι η Χώρα με δύο διαφορετικά σκηνικά που απλώνονται στις αντικριστές 
βουνοπλαγιές, το Κάστρο και το Χωριό. Το Κάστρο, χτισμένο στο χείλος του γκρεμού είναι 
οχυρωμένος οικισμός του 15ου αι. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του από το αυθεντικό 
παραπόρτι θα σας υποδεχτούν άσπρα σπίτια άνω των 100 ετών, σοκάκια αρωματισμένα από 
τα γιασεμιά, αυλές με βουκαμβίλιες, γεράνια και κληματαριές. Στην κορυφή του τρεις 
ανεμόμυλοι στέκονται αγέρωχοι απέναντι στο πέλαγος. Στην πλατεία, επισκεφτείτε τη 
συλλογή εικόνων της μεταβυζαντινής εποχής. Αναχώρηση το απόγευμα για Ίο. Ελεύθερη ώρα. 
Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: Ίος –Γύρος του νησιού  

Μετά το πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Το άλλο 

πρόσωπο της Χώρας. Θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό οικισμό Σκάρχος. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε τον τάφο του Ομήρου, στα ερείπια ενός ελληνιστικού πύργου. Από ψηλά 

θα δούμε την Αγία Θεοδότη όπου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ίου, θα 
βρείτε την πιο παλιά εκκλησία του νησιού, που χτίστηκε τον 16ο αιώνα, πάνω στα ερείπια 

του ναού του Απόλλωνα. Ένα πραγματικό αξιοθέατο! Θα επισκεφτούμε τον Άγιο 
Ιωάννη Κάλαμο. Τελευταίος μας σταθμός το Μαγγανάρι όπου και θα μείνουμε για 

φαγητό και μπάνιο στα καταπληκτικά νερά της Ίου. Μετά το φαγητό επιστροφή 
στην πόλη. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: Ίος-Ηράκλειο 
Πρωινό. Ελεύθερη μέρα να απολαύσετε το μπάνιο και το φαγητό σας. Το απόγευμα 
αναχώρηση από την Ίο και άφιξη στο Ηράκλειο. 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ: 

335€ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

https://www.discovergreece.com/el/greek-islands/cyclades


 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ +75€ 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΙΚΙΝΟ 40€ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
➢ Τα εισιτήρια του πλοίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΙΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  σε οικονομική θέση κατευθείαν 

από Ηράκλειο με την SEA JET . 
➢ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα με πρωινό στην Ίο. 
➢ Eκδρομή τον γύρο του νησιού. 
➢ Ξεναγός  
➢ Αρχηγός του γραφείου μας . 
➢ Ασφάλεια εκδρομέων αστικής ευθύνης. 
➢ Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

➢ Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΣ. 


