
 

 

 

Γνωρίστε την Άνδρο μαζί μας… 

 

 
 

Η φύση την προίκισε απλόχερα με καταγάλανες ακρογιαλιές και κατάφυτη ενδοχώρα... 

Οι άνθρωποί της τη στόλισαν με μια αρχοντική Χώρα, μα και ξεχωριστά ορεινά χωριά με πέτρινες βρύσες 

όπου τρέχουν πεντακάθαρα, γάργαρα νερά και πολλές λεμονιές, που τούτη την εποχή είναι ολάνθιστες και 

ο τόπος ευωδιάζει από το άρωμά τους. Το Πάσχα εδώ γιορτάζεται παραδοσιακά, με «μάσκουλα» και 

«λαμπριάτη». 

 

Φημισμένη για την πολιτιστική της παράδοση και τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες της, η Ανδρός είναι ένας 

από τους πιο αγαπημένους μας προορισμούς για την άνοιξη και φυσικά για το καλοκαίρι. Τα γραφικά χωριά 

της, «σκαρφαλωμένα» σε κατάφυτες πλαγιές με πολλά νερά, θυμίζουν τη ναυτική ζωή των κατοίκων του 

νησιού. Η αρχοντική Χώρα της κρατά σε υψηλό επίπεδο την πολιτιστική παράδοση του τόπου. 



 

 

 

 

Στην Άνδρο το Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη 

κατάνυξη. Οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας στις 

εκκλησίες και στα μοναστήρια του νησιού, η περιφορά 

του Επιταφίου στα δρομάκια της Χώρας, η Ανάσταση το 

Μεγάλο Σάββατο και η γιορτινή ατμόσφαιρα της 

Κυριακής σε κάνουν να νιώθεις πως το Πάσχα 

γιορτάζεται καλύτερα με νησιώτικη ατμόσφαιρα... 

 

 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής: 

 

1η μέρα, αναχώρηση: Μεγάλη Παρασκευή 06 Απριλίου 2018 

 

Συνάντηση στα γραφεία μας  πολύ νωρίς το πρωί  και αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας. 

Πριν την άφιξη στο λιμάνι θα κάνουμε μια στάση στο περίφημο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα 

Μάκρη. Χρόνος για προσκύνημα του ιερού σκηνώματος του Αγίου και συνεχίζουμε για το λιμάνι της 

Ραφήνας, από οπού θα πάρουμε το πλοίο στις 17.30. Μετά από 2 περίπου ώρες, άφιξη στο λιμάνι του 

Γαυρίου και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Η παρακολούθηση του επιτάφιου στην εκκλησία της Παναγίας 

Θεοσκέπαστης και της περιφοράς μέχρι την πλατεία Καΐρη. Αυτό θα είναι μια πρώτη ευκαιρία γνωριμίας με 

την αρχοντική Χώρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για νηστίσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 2018 

 

 



 

 

 

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αμέσως μετά αναχώρηση για την γνωριμία μας με το νησί. Θα 

επισκεφτούμε το καταπράσινο χωρίο Μένητες  που αποτελεί έναν πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό με  

 

 

πολλές πηγές από τις οποίες αρδεύονται τα περιβόλια των Μενήτων. Συνεχίζουμε με τον Πιτροφό και την 

Μονή Παναχράντου. Επόμενος σταθμός, το Κόρθι . Στάση για καφέ και ολοκληρώνουμε τη μέρα μας με τα 

παραδοσιακά χωριά  Κοχύλου και Συνετή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ μεταφορά 

στην εκκλησία της Παναγίας κοντά στο ξενοδοχείο μας και παρακολούθηση της Ανάστασης. Η Ανάσταση 

γιορτάζεται σε όλο το νησί με μεγαλοπρέπεια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για αναστάσιμο δείπνο. 

 

3η μέρα: Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018 

 

Πρωινό και χαλάρωση στο ξενοδοχείο μας μέχρι την ώρα του πασχαλινού ανδριώτικου γεύματος .Θα 

δοκιμάσουμε παραδοσιακό Λαμπριάτη, αρνάκι γεμιστό στο φούρνο! Το απόγευμα θα κατεβούμε στη χώρα να 

περπατήσουμε και να την χαρούμε.  Μαρμάρινα δρομάκια και αρχοντικά, διάσημα Μουσεία με διεθνή 

προβολή και φήμη! Η ωραία μας βόλτα θα περάσει από την πλατεία του πλάτανου για να καταλήξει στην 

πλατεία με το άγαλμα του Αφανούς Ναύτη και την καμάρα που συνδέει τη στεριά με τα ερείπια του 

κάστρου. Η Χώρα της Άνδρου είναι μοναδική! Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα, επιστροφή: Δευτέρα 9 Απρίλιου 2018 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα. Αναχώρηση από Γαύριο στις 14.45 

και άφιξη στη Ραφήνα στις 16.40. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ με τις πιο 

όμορφες εικόνες στο μυαλό και στην καρδιά μας. 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο: 260 ευρώ  



 

 

 

 

Επιβάρυνση μονοκλίνου: 80 ευρώ  

 

Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει:  

 μεταφορά με πολυτελή πούλμαν και έμπειρο οδηγό,  

 συνοδό – αρχηγό του γραφείου μας, γνώστη του προορισμού,  

 ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Γαύριο – Ραφήνα,  

 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Pighi Sariza στα Αποίκια, 

 δύο δείπνα και ένα γεύμα, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, 

 περιηγήσεις, 

 ασφάλεια αστικής ευθύνης, 

 ΦΠΑ. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, 

 προσωπικά έξοδα και  

 ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα.   


