
F
LY AN D DRIV

E

Η Ικαρία γνωστή και ως το νησί των ανατροπών και της μακροζωίας είναι ένας μοναδικός προορισμός. Η φιλοξενία και η απλότητα των ντόπιων θα σας κερδίσουν 
από την πρώτη στιγμή και θα σας κάνουν να μπείτε και σεις στην ιδιαίτερη αυτή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο νησί. Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες και τα 
γραφικά χωριά της την περίοδο του Πάσχα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα παρακάτω έθιμα του νησιού .Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι 
ο Σωρός στα χωριά του Αγίου Κηρύκου, ή ο Αφανός, παραλλαγή που υπάρχει στο Καραβόσταμο. Σε αυτά τα έθιμα, κάθε χωριό φτιάχνει έναν σωρό από ξύλα, 
στον οποίο βάζει φωτιά την ώρα της ανάστασης. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωριών σχετικά με το ποιο θα βάλει τη μεγαλύτερη φωτιά. Έτσι τις 
προηγούμενες μέρες, εκτός από το μάζεμα του σωρού, υπάρχει και το φύλαγμα, αφού οι κάτοικοι του ενός χωριού προσπαθούν να κάψουν τον σωρό του άλλου. 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΣ
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Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Ikaros Star 2*

Atheras 3*

Cavos Bay 3*
Ανακαινισµένα δωµάτια

µε θέα Κήπο

Cavos Bay 3*
Ανακαινισµένα δωµάτια

µε θέα Θάλασσα

259 / 305

315 / 359

225 / 269

279 / 339

185 / 229

199 / 239

239 / 275

175 / 219

379 / 429

379 / 429

469 / 515

339 / 389

415 / 465

Πτήσεις 
Αναχώρησης

13/04 
Θεσσαλονίκη

Ικαρία
13.40-15.55

Πτήσεις 
Επιστροφής

17/04 
Ικαρία

Θεσσαλονίκη
12.50-15.00

Γιαλισκάρι

Εύδηλος

Αρµενιστής

Αρµενιστής

Πρωινό

-

Πρωινό

Πρωινό

Περιοχή ∆ιατροφή Τιµή σε δίκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

Τιµή 1ου παιδιού
Non ref/Κανονική τιµή

Πτήσεις 
Aegean
Airlines

Τιµή σε µονόκλινο
Non ref/Κανονική τιµή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχώρηση 13/04

Περιλαµβάνεται µία χειραποσκευή 8 κιλών και µία αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτοµο
∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 35€ κατ’ άτοµο.

5 Ηµέρες

Κατηγορία Tιµή 

Α’    220

Β’    250

Γ’    280

Με χρήση απεριόριστων
χιλιοµέτρων.

Rent a Car

Μr. Mentor Ensures
Πτήσεις με την εγγύηση της Aegean Airlines.
Η πιο οικονομική επιλογή για την περίοδο του Πάσχα, 
VALUE FOR MONEY.
Παρακολουθήστε το παραδοσιακό έθιμο του σωρού
& το κάψιμο του Ιούδα.
Διασκεδάστε σε κάποιο τοπικό γλέντι με δυνατό κόκκινο κρασί.
Επισκεφθείτε το χωριό με το δικό του ωράριο, Χριστός Ραχών.
Μην παραλείψετε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα 
στην παραλία του Νας
 


