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ΤΗΝΟΣ- ΔΗΛΟΣ
οδοιπορικό στα διαχρονικά ιερά των Κυκλάδων
Καταμεσίς στο πέλαγος στέκονται τα δυό νησιά που από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας είναι
συνώνυμα της πίστης και του φωτός. Σχεδιάσαμε ένα τριήμερο αλλιώτικης γνωριμίας με το νησί της
Παναγίας, την Τήνο, με τα ωραιότερα χωριά , τα στολισμένα με τους μαρμάρινους υπέρθυρους φεγγίτες
και τους κάτασπρους, γεωμετρικούς περιστερώνες τις ήρεμες παραλίες που λούζονται στον αφρό της
θάλασσας και τα δεκάδες πάλλευκα μοναστήρια και εκκλησιές πάνω στο τραχύ καφέ της πέτρας.

28/9/18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΤΗΝΟΣ (περιήγηση στο νησί)
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά όπου στις 07.35 θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο BLUE STAR FERRIES για την Τήνο. Φθάνουμε
στις 12.00 στο λιμάνι και αναχωρούμε για την περιήγησή μας στο νησί
της Μεγαλόχαρης με τα κάτασπρα χωριά και τις καταγάλανες
παραλίες. Πρώτη στάση μας το σημαντικό προσκύνημα του νησιού, η
Ιερά Μονή της Κυρίας των Αγγέλων (Κεχροβουνίου) απ΄όπου η
εξαιρετική θέα είναι απαράμιλλη! Ο Βωλάξ, με την μακριά παράδοση
στην καλαθοπλεκτική, θα μας προκαλέσει τον θαυμασμό με την μαγεία
του τοπίου του, με τους λείους σφαιρικούς ογκόλιθους από γρανίτη.
Περιδιαβαίνουμε στα στενά κάτασπρα σοκάκια και το ενδιαφέρον
λαογραφικό μουσείο.
Μας περιμένει η απάνεμη αγκαλιά του Πάνορμου για να χαλαρώσουμε στα καταγάλανα νερά και να
απολαύσουμε το γεύμα μας σε επιλεγμένο ταβερνάκι. Συνεχίζουμε με τον ξακουστό Πύργο, ίσως το
κορυφαίο από πολλές απόψεις χωριό της Τήνου, την γενέτειρα του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Εδώ η
μακραίωνη αγάπη των κατοίκων για το σκάλισμα του μαρμάρου είναι συνυφασμένη με την ζωή του τόπου
και αποτυπωμένη παντού. Επισκεπτόμαστε το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας που δημιουργήθηκε από το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και περιλαμβάνει ποικίλα κοσμικά, εκκλησιαστικά, επιτύμβια
και καθημερινής χρήσης πρωτότυπα έργα σε μάρμαρο
(υπέρθυρα, κρήνες, οικόσημα, φουρούσια, προσκυνητάρια,
γουδιά, κ.ά.) Χρόνος για έναν απολαυστικό καφέ και γευστικό
γαλακτομπούρεκο στην γραφική και σκιερή πλατεία του χωριού
κάτω από τον τεράστιο πλάτανο!
Επιστροφή στην Τήνο μέσω δύο ξεχωριστών χωριών, των
Υστερνίων και της Καρδιανής που τα πλατώματά τους
ανοίγονται στο πέλαγος και είναι αναμφίβολα από τα πιο
πράσινα σημεία ολόκληρου του νησιού. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στα Κιόνια, όπου βρισκόταν κατά την
αρχαιότητα το ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης.
Διανυκτέρευση στο «Hotel ΤΙΝΟS BEACH 4*».

29/9/18 ΔΗΛΟΣ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε στις 09.10 με το ταχύπλοο «FLYING CAT» HELLENIC SEAWAYS για την
Μύκονο και από εκεί αναχώρηση στις 10.00 με τοπικό σκάφος για το ιερό νησί της Δήλου ( διάρκεια 30΄).
Θα αφουγκραστούμε όσα μαρτυρεί το λαμπρό παρελθόν της, όπως γράφτηκε στο πέρασμα των αιώνων. Ο
Απόλλωνας, η Άρτεμη και η μητέρα τους Λητώ αλλά και οι θεοί της Ανατολής, έχουν αφήσει βαθιά σημάδια
στον τόπο που από άδηλος, άσκοπα περιφερόμενος βράχος, έγινε η
…Δήλος που στέριωσε για πάντα με αδαμάντινες αλυσίδες στον
βυθό, το σεβαστό σταυροδρόμι του αρχαίου κόσμου! Αφιερώνουμε
χρόνο για να ξεναγηθούμε από την ξεναγό μας στον εκτεταμένο
αρχαιολογικό χώρο και εξαιρετικό μουσείο της Δήλου.
Κατά την επιστροφή μας στην Μύκονο προτείνουμε βόλτα στα στενά
κάτασπρα δρομάκια με τα αμέτρητα μικρά καταστήματα, τις
ταβέρνες, τα πολυτελή μπαρ και εστιατόρια. Επίσης θα σας
ενθουσιάσει μια επίσκεψη στην Παναγία την Παραπορτιανή, μία
από τις πιο φωτογραφημένες εκκλησίες στον κόσμο που είναι
σύμπλεγμα πέντε εκκλησιών και έλαβε το όνομά της από το γεγονός
ότι βρίσκεται κοντά στη μικρή πύλη, το "παραπόρτι" του τείχους του μεσαιωνικού κάστρου της χώρας ή να
φθάσετε σε μια από τις γραφικότερες γωνιές του νησιού την Αλευκάντρα ή μικρή "Βενετία" με την
θαυμάσια αρχιτεκτονική, τα πολύχρωμα χαγιάτια και τους ξύλινους εξώστες
πού κυριολεκτικά βρέχονται από το κύμα και να δείτε τα πιο γνωστά μνημεία
των Κυκλάδων, τους κατάλευκους ανεμόμυλους της
Επιστροφή στην Τήνο και χρόνος ελεύθερος για να ζήσουμε το πολύβουο
λιμάνι της. Διανυκτέρευση.

30/9/18 ΤΗΝΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Προγευματίζουμε και απολαμβάνουμε και ξεκουραζόμαστε στην
υπέροχη παραλία που διαθέτει το ξενοδοχείο μας.
Αργότερα μεταφερόμαστε στην πόλη της Τήνου για να μεταβούμε
στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης, ένα από τα μεγαλύτερα
ορθόδοξα προσκυνήματα στην χώρα μας. Η ιστορία της είναι
συνυφασμένη με την πορεία της νεότερης Ελλάδας καθώς η
εύρεση της θαυματουργής εικόνας το 1823 προοιώνισε την επιτυχή
έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης ενώ η ανέγερση του
μεγαλοπρεπούς ναού ήταν το πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο
του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Κράτους με μάρμαρα που μεταφέρθηκαν από την γειτονική Δήλο. Εφόσον ο
χρόνος το επιτρέπει, προτείνουμε περιήγηση στο Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, στο μουσείο Βυζαντινών
εικόνων και κειμηλίων, στην έκθεση Τηνίων καλλιτεχνών, στην Πινακοθήκη και στο αρχαιολογικό
μουσείο. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Γευματίζουμε ελεύθερα στην χώρα και το απόγευμα στις 15.00
επιβιβαζόμαστε στο καράβι μας για να επιστρέψουμε στις 19.45 στον Πειραιά.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 225€ με πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς-Τήνος-Πειραιάς (οικονομική θέση) /2
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «TINOS BEACH 4*» στα Κιόνια/2 προγεύματα /
μεταφορές προς και από το ξενοδοχείο/μετάβαση από και προς Μύκονο και Δήλο /
τοπικός ξεναγός / έμπειρος αρχηγός του Γραφείου μας/πληροφοριακό/
υλικό/έντυπα/χάρτης/Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης / Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Κύρια γεύματα/ Είσοδοι στον αρχ. χώρο και μουσείο

