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Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα στα Φηρά
Μεσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που σφύζουν από beach bars, watersports και εστιατόρια
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

Αν παρατηρήσετε το πρόγραμμά μας, θα δείτε πως σε κάθε παρουσίαση προορισμού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή.
Για την Σαντορίνη δεν θα κάνουμε γιατί δεν το θεωρούμε αναγκαίο. Θα σας πούμε μόνο πως κάθε χρόνο, λόγω της
πολύ μεγάλης προσέλευσης τουριστών από κάθε μέρος της γης, οι τιμές (πτήσεις, δωμάτια, μεταφορές κλπ) είναι
αρκετά υψηλές, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα.
 Το Πάσχα, oι τιμές είναι ακόμα χαμηλές, δημιουργώντας μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε το φημισμένο νησί και
να μείνετε σε αξιόλογα δωμάτια χωρίς να πληρώσετε μια περιουσία! Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον
προορισμό, ιδιαίτερα φέτος φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες περιπτώσεις
πτήσεων, διαμονής και μεταφορικών μέσων, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.  
 
Tι μπορώ να κάνω στη Σαντορίνη;
Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο, ηλιοβασίλεμα στην Οία, Ημεροβίγλι, Μινωική πολιτεία Ακρωτηρίου, μοναδική θέα στην
Καλντέρα, βόλτα στα γραφικά σοκάκια, κόκκινη παραλία, βουτιά στις ζεστές πηγές, πεζοπορία, νησάκια Νέα και
παλιά Καμένη, οινοποιεία Σαντορίνης, καλό φαγητό, νυχτερινή ζωή, τελεφερίκ Φηρών, παραδοσιακό Μεγαλοχώρι,
παραλίες, beach bar, αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Φηρών, βενετσιάνικα κάστρα..
 
Σε ποιο μέρος του νησιού να μείνω;
Στις προτάσεις μας για διαμονή θα βρείτε λύσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. 
Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την περιοχή που επιθυμείτε..
 

Πάσχα στηΠάσχα στη

ΣαντορίνηΣαντορίνη
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ΣαντορίνηΣαντορίνη

4 ΗΜΕΡΕΣ



Φημισμένο είναι και το Σάββατο του Λαζάρου σε διάφορα χωριά της Σαντορίνης, αλλά κυρίως στο Μεγαλοχώρι, οι
κάτοικοι αναβιώνουν κάθε χρόνο το έθιμο του «Λαζάρου». Στήνουν έναν τεράστιο σταυρό (φτάνει σε ύψος μέχρι
15-20 μέτρα) στη μέση της πλατείας του χωριού τυλιγμένο με δεντρολίβανο, συμβολίζοντας την Ανάσταση του
Λαζάρου. Το έθιμο αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του Λαζάρου και ο σταυρός μένει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο
που τον ξεστολίζουν και παραμένει σε αυτή την θέση μέχρι της Αναλήψεως. Τα παιδιά φτιάχνουν μικρότερους
σταυρούς και πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου, ενώ ταυτόχρονα χτυπούν
τις καμπάνες των εκκλησιών που θα βρεθούν στο δρόμο τους. Κατά την διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας οι
γυναίκες φτιάχνουν μελιτίνια, ένα παραδοσιακό γλυκό με μέλι, βανίλια, μαστίχα και μυζήθρα. Το βράδυ της
Ανάστασης μπορείτε να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στο ψηλότερο σημείο του νησιού, όπου δεν
έχει βαρελότα, αλλά βλέπουμε μια χαρά τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν ολόκληρη τη Σαντορίνη. Επίσης όποιος
θέλει μπορεί να κάνει Ανάσταση στην Μητρόπολη του νησιού, με θέα την καλντέρα και πολύ κοντά στην κεντρική
πλατεία του νησιού, στην οποία μετά μπορεί να διασκεδάσει σε πολλά εστιατόρια και μπαρ. 
Χριστός Ανέστη. Το βράδυ της Ανάστασης τα βεγγαλικά δημιουργούν ένα μοναδικό υπερθέαμα σε όλες τις ενορίες
του νησιού.

Την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι στο Εμπορειό, αναβιώνουν τα σήμαντρα. Οι άντρες του χωριού μαζεύονται
και χτυπάνε οτιδήποτε μεταλλικό ή ξύλινο για να κάνουν θόρυβο, περνώντας μέσα από τις εκκλησίες του χωριού
όπου και προσκυνούν τις εικόνες τους ενώ στο δρόμο τους απ’ έξω οι γυναίκες τους κερνούν ρακί και καραμέλες,
γιατί έτσι πιστεύουν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα προετοιμάζοντας την Ανάσταση.
Η Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στον Πύργο της Σαντορίνης γιορτάζεται μ’ έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Η
επιτάφια ακολουθία στα στενά δρομάκια του χωριού γίνεται υπό το φως χιλιάδων φλεγόμενων δοχείων, που
έχουν τοποθετηθεί στις στέγες, τις μάντρες και σε ολόκληρο το Ενετικό κάστρο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα
κατανυκτική και συναρπαστική..
Μόλις αρχίσει να σουρουπώνει τα ανάβουν και κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου, ντόπιοι και
επισκέπτες νομίζουν ότι έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά το χωριό. Πρόκειται πραγματικά για το πιο εντυπωσιακό
πασχαλινό έθιμο της Σαντορίνης και ευκαιρία για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ - ΟΙΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
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Santorini-Easter
Προ-κρατημένες θέσεις με πτήσεις AEGEAN σε χαμηλές τιμές
Ελεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
Επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα
Διαμονή στην περιζήτητη περιοχή του Ημεροβιγλίου, αλλά και στο κέντρο των Φηρών
Δυνατότητα μεταφοράς από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα 
Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εκδρομών με μόλις 60 ευρώ!
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο 
Έκπτωση στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία έως 50% για το ΙΧ σας
Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
Ταξιδιωτική ασφάλιση
Τη δική μας φροντίδα καθώς και του τοπικού μας γραφείου για οτιδήποτε προκύψει ή χρειαστείτε..

Ελάτε μαζί μας στη Σαντορίνη γιατί προσφέρουμε :



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 2 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Την Κυριακή του Πάσχα μετά τον εσπερινό της Αγάπης, αναβιώνει το κάψιμο του Ιούδα. Στα περισσότερα χωριά
αναβιώνεται το έθιμο “Κάψιμο του Ιούδα”, ένα ομοίωμα που μοιάζει με μεγάλο σκιάχτρο και είναι γεμισμένο με
βαρελότα, το κρεμούν από κάποιο ψηλό σημείο όπου και το πυροβολούν. 

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί είναι γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…..οι φούρνοι δεν προλαβαίνουν να βγάζουν
τσουρέκια, μεθυστά κουλουράκια και μελιτίνια - το κατεξοχήν πασχαλινό γλυκό της Σαντορίνης !!!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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Santorini-Easter

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιείται ως
εγγύηση και να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.
Τιμές για parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” , 4 ημέρες 14€, 6 ημέρες 18€
Το πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο
των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24 ώρες και προσφέρει επισκευή μικρο βλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Για τις μεταφορές σας στο νησί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο,
μηχανάκι ή Atv(γουρούνα). 
Σας προτείνουμε να επιλέξετε μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα κατά την
επιστροφή, με prive 7θεσιο πολυτελές mini van με χρέωση 25€/άτομο με επιστροφή. Στην άφιξη θα σας περιμένει ο
αντιπρόσωπος μας για να σας μεταφέρει στην είσοδο του ξενοδοχείου, γιατί στην Σαντορίνη, αν δεν ξέρεις που είναι,
δεν είναι πάντα εύκολο να το βρεις!

Πως μπορώ να μετακινούμαι στο νησί;

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια οργανωμένη επίσκεψη, είτε κρουαζιέρα είτε με
λεωφορείο και ξεναγό, σας προτείνουμε τα παρακάτω: 

MINI CRUISE ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ / ΘΗΡΑΣΙΑ:
Έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα Ζεστά Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασιάς.
Πρώτος σταθμός στην όμορφη διαδρομή, το νησί της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο). Θα δείτε τους κρατήρες του Ηφαιστείου και
θα ενημερωθείτε για όλη την δραστηριότητα του. Η δεύτερη στάση είναι το νησί της Παλαιάς Καμένης και τα ιαματικά Ζεστά
Νερά. Τελευταία στάση μας είναι το γραφικό νησάκι της Θηρασιας.

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ:
Είναι φημισμένη για το ονειρεμένο της ηλιοβασίλεμα. Στη λεγόμενη Καλντέρα, στη Δύση του Ηλίου μαζεύεται πλήθος για να δει
τον ήλιο να χάνεται μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχοντας τα υπέροχα κιτρινοκόκκινα χρώματα του ήλιου.

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ:
Η Σαντορίνη είναι το τελευταίο νησί των Ν. Κυκλάδων. Αναφερόμαστε σε αυτό σαν να είναι ένα, αλλά στην πραγματικότητα
είναι ένα συγκρότημα πέντε διαφορετικών νησιών, Η Σαντορίνη (Θήρα) είναι το κύριο νησί. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για τους
οποίους αυτό το νησί των Κυκλάδων έγινε γνωστό. Όλοι μας έχουμε δει μια εικόνα της Σαντορίνης (Ελλάδα). Χρώματα στο
ουρανό, καταπληκτικά τοπία, γαλήνη και αρμονία στους γκρεμούς της Καλντέρας. Με την εκδρομή αυτή έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε το νησί και την ενδοχώρα.

HELICOPTER TOUR:
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία, απολαύστε από ψηλά τα γραφικά τοπία της Σαντορίνης σε μια αξέχαστη βόλτα με ελικόπτερο.
Πετάξτε πάνω από το ηφαίστειο, τους μοναδικούς σχηματισμούς της Καλντέρας, το Ημεροβίγλι, τα Φηρά, την Οία και όλα τα
σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα, εξασφαλίστε διαθεσιμότητα, μειωμένη τιμή και απολαύστε
μια περιήγηση στο στολίδι του Αιγαίου που δεν μοιάζει με καμία.

Με παραδοσιακό οβελία στο KALESTESIA SUITES 30€ ενήλικας, 20€ παιδιά.
Αν η διαμονή σας είναι σε άλλο ξενοδοχείο, περιλαμβάνεται δωρεάν μεταφορά.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Σαλάτες, ορεκτικά, συνοδευτικά, παραδοσιακό οβελία (+επιπλέον επιλογές από κρεατικά), επιδόρπιο καθώς
και απεριόριστη κατανάλωση από τοπικούς οίνους.



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Aegean Αirlines 
Αποσκευές: 1 χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 23kg ανά άτομο 
Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών 
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Οι φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά άτομο/ανά ημέρα: 1-2
αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΛΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΗΜΕΡΕΣ

A Nissan Micra 1.2 145
Β Suzuki Celerio 1.4 195
C Toyota Corolla 1.6 215

Προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

1o
ΠΑΙΔΙ

2o
ΠΑΙΔΙ

ΠΤΗΣΕΙΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου

NIKOS HOTEL 3*
Καρτεράδος

Πρωινό STANDARD 329 229 -

ΑEGEAN AIRLINES
 

14/04
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΑΘΗΝΑ

14.40 - 15.35
ΑΘΗΝΑ–ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

17.15 - 18.00
 

17/04
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ–ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

19.20 - 20.35

ALESAHNE BEACH
HOTEL 4*

Καμάρι
Πρωινό STANDARD 335 229 -

BLUE SUITES 4*
Φηρά

Πρωινό STANDARD 335 249 -

MAISTROS VILLAGE 5*
Καρτεράδος 

(1500 μέτρα από Φηρά)
Πρωινό SUPERIOR 339 255 -

KALESTESIA SUITES 
Ακρωτήρι

Με θέα στην Καλντέρα

Πρωινό
COMFORT SUITE 

WITH CALDERA VIEW 415 289 399

Πρωινό
PREMIUM SUITE WITH 

JACUZZI & CALDERA VIEW 515 309 439

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 
30€ ΕΝΗΛΙΚΑΣ, 20€ ΠΑΙΔΙΑ 

GIZIS HOTEL
Ημεροβίγλι

Με θέα στην Καλντέρα
Πρωινό

STANDARD
CALDERA VIEW 430 320 -

SPLENDOUR 
RESORT 5*

Φηροστεφάνι
Πρωινό

STANDARD 430 299 -
STANDARD 
SEA VIEW 465 329 -

THE MAJESTIC
HOTEL 5*

Φηρά
Πρωινό STANDARD 425 295 -

ANDROMEDA VILLAS 
& SPA RESORT 4*

Ημεροβίγλι
Με θέα στην Καλντέρα

Πρωινό
SUPERIOR

CALDERA VIEW 455 289 -

Πρωινό
JUNIOR SUITE

WITH CALDERA VIEW 505 299 -

**ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ): 45€

Santorini-Easter

Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα 10€ ανά άτομο/διαδρομή.
Πρόγραμμα περιηγήσεων  + μεταφορές αεροδρομίου : 60 ευρώ ενήλικας + 40 ευρώ παιδί έως 12 ετών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL

