
STORY PLACE Βγείτε μοναδικές φωτογραφίες σττη μοναδική Καρδιανή
με τα πολύχρωμα λουλούδια ή στα σοκάκια της Χώρας .

Η 3ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται με πρωινή αναχώρηση και δεν παραλείπεται το παραμικρό
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Mε μια ματιά
Το νησί που τα τελευταία χρόνια προσελκύει χιλιάδες τουρίστες - όχι μόνο για τον θρησκευτικό τουρισμό - αλλά και για τις 
μοναδικές ομορφιές που απολαμβάνει κανείς στα παραδοσιακά χωριά του, στη Χώρα και τις όμορφες παραλίες που διαθέτει. 
Το πρόγραμμα μας σας προσφέρει αναχωρήσεις στις πιο υψηλές περιόδους ζήτησης, με εξασφαλισμένα δωμάτια, μεταφορές 
με πολυτελή λεωφορεία και έναν συνοδό που θα σας μάθει κάθε γωνιά της Τήνου. 

3, 4
ΗΜΕΡΕΣ

YOUR MENTOR SUGGESTS

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για 
την Τήνο νωρίς το πρωί. 
2η ΗΜΕΡΑ ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ,  ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας 
συνοδό, μόνιμο κάτοικο του νησιού και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη για περιήγηση θα είναι φυσικά 
στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας. Θα δούμε το Ναό της Εύρεσης, 
το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων και την 
πινακοθήκη. Μια υπέροχη θρησκευτική και ιστορική αναδρομή στο 
σημαντικό αυτό μέρος. Στη συνέχεια, αφού πάρουμε οποιαδήποτε 
πληροφορία θέλουμε από τον συνοδό μας, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
πραγματοποιήσετε μια βόλτα με τη γραφική Χώρα της Τήνου. Τα 
κυκλαδίτικα δρομάκια και τα χρώματα του Λευκού και του Μπλε 
που κυριαρχούν θα σας εντυπωσιάσουν. 
3η ΗΜΕΡΑ ΤΗΝΟΣ, ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΒΩΛΑΞ, 
ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΚΙΟΝΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με το λεωφορείο για το γύρο του νησιού, 
για να γνωρίσουμε τα μοναδικά χωριά που δίνουν ιδιαίτερο χρώμα 
στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πρώτη στάση στην περίφημη Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου – το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, ένα 
από τα σημαντικότερα μοναστήρια του ελλαδικού χώρου. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας περνώντας από το Εξώμβουργο 
(Αρχαία Ακρόπολη του νησιού και επιβλητικό κάστρο) για να 
καταλήξουμε στο Βωλάξ που είναι  του χωριού είναι μοναδικό. Η 
προέλευση των βράχων απασχόλησε την

φαντασία των κατοίκων, αλλά και την επιστήμη. Ανεξάρτητα με το 
πως δημιουργήθηκαν οι ογκώδεις, ολοστρόγγυλοι, συχνά 
ζωόμορφοι βράχοι από γρανίτη, το σίγουρο είναι ότι προσφέρουν 
ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα που δεν έχετε 
ξανασυναντήσει. Συνεχίζουμε περνώντας από τα καθολικά χωριά 
Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ.Μαρίνα, Καρδιανή φανερά 
επηρεασμένα από την περίοδο των Ενετών, καταλήγουμε στον  
Πύργο, όπου θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. 
Επόμενη στάση είναι στο χωριό Πάνορμος, όπου θα έχουμε χρόνο 
για το μεσημεριανό μας φαγητό. Στην υπόλοιπη διαδρομή μας θα 
θαυμάσουμε τις όμορφες παραλίες του Αγίου Φωκά, του Αγίου 
Σώστη, το Λαούτι και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με μια 
τελευταία στάση στην περιοχή Κιόνια.
4η ΗΜΕΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, ΡΑΦΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Την τελευταία ημέρα μας θα επισκεφθούμε το ναό της 
Μεγαλόχαρης, από τα σημαντικότερα, ορθόδοξα προσκυνήματα 
στην Ελλάδα και ένα από τα γνωστότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ο Ιερός Ναός χτίστηκε στο σημείο που βρέθηκε η Εικόνα του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (με θαυματουργό τρόπο) μετά από 
όραμα της Μοναχής Πελαγίας. Η Εικόνα είναι για τους πιστούς 
θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές στην 
λυτρωτική παρέμβαση της Θεοτόκου που αξιώθηκαν να βιώσουν 
σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, μετά από θερμή προσευχή, 
ενώπιον Της. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για Ραφήνα. Στην 
άφιξη μας στη Ραφήνα, περιμένει το λεωφορείο με τον συνοδό για 
να επιστρέψουμε, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην πόλη 
μας.  

Επισκεφθείτε τα μοναδικά χωριά του Πύργου και του Βώλακα 
με την αναλλοίωτη αρχιτεκτονική τους
Απολαύστε τη μοναδική θέα από το Χωριό Υστέρνια
Πραγματοποιήστε βόλτα στην Καρδιανή με τους πανέμορφους 
κήπους
Ανάψτε ένα κερί στην Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης, θα νοιώσετε 
δέος με το που τον συναντήσετε
Μεταφορά με πολυτελή και άνετα λεωφορεία για την ασφαλή 
σας μεταφορά.

Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να σας εξυπηρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ειδικές τιμές group.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε ειδικές τιμές group.
Αναλυτική ενημέρωση για ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί 
της Τήνου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Ναός της Μεγαλόχαρης
Μονή Αγίας Πελαγίας
Βωλάξ
Καθολικά χωριά
Πύργος
Κιόνια

Highlights

YOUR MENTOR ENSURES

Τηνοσ
Το νησί της Μεγαλόχαρης
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ΤΗΝΟΣ 
3 ΗΜΕΡΕΣ – 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

23/07 

06,13,20/08 

03,10/09 

Διαμονή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο 
Τιμή Παιδιού σε 

Τρίκλινο 

Studio Hermes / Faidra 

Tastudioβρίσκονται 

στην <καρδιά> και 

αποτελούν οικονομική 

λύση για να δείτε το 

νησί της Τήνου. Τα 

δωμάτια έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

-  

165 

 

165 

 

115 

Oceanis 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

μπροστά στο λιμάνι. 

Τα δωμάτια έχουνAC, 

TV, ψυγείο&wifi 

Πρωινό 179 175 115 

Bυζάντιο 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

λίγα λεπτά με τα πόδια 

από την Εκκλησία. Τα 

δωμάτια έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

Πρωινό 195 195 119 

Leto 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

μπροστά στο λιμάνι, 

λίγα λεπτά μόλις με τα 

πόδια από την 

Εκκλησία. Τα δωμάτια 

έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

Πρωινό 195 185 115 

 

ΤΗΝΟΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ – 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

22/07 

05,12,19/08 
02, 09/09 

Διαμονή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο Τιμή σε τρίκλινο 
Τιμή Παιδιού σε 

Τρίκλινο 

Studio Hermes Faidra 

 

Tastudioβρίσκονται 

στην <καρδιά> και 

αποτελούν οικονομική 

λύση για να δείτε το 

νησί της Τήνου. Τα 

δωμάτια έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

- 159 155 119 

Oceanis 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

μπροστά στο λιμάνι. 

Τα δωμάτια έχουνAC, 

TV, ψυγείο&wifi 

Πρωινό 175 169 119 

Bυζάντιο 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

λίγα λεπτά με τα πόδια 

από την Εκκλησία. Τα 

δωμάτια έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

Πρωινό 189 180 125 

Leto 

Βρίσκεται στη Χώρα, 

μπροστά στο λιμάνι, 

λίγα λεπτά μόλις με τα 

πόδια από την 

Εκκλησία. Τα δωμάτια 

έχουνAC, TV, 

ψυγείο&wifi 

Πρωινό 189 185 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


