
Τίτλος Εκδρομής: Λέρος – Το νησί της Αρτέμιδoς
Διάρκεια Εκδρομής: 5 ημέρες
Περίοδος Αναχωρήσεων: Πάσχα 2021
Διοργανωτής Εκδρομής: Σύμπραξις

Η Λέρος προικισμένη με όλα εκείνα τα φυσικά χαρακτηριστικά προσέλκυσε από τα
πανάρχαια χρόνια το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων έχοντας την δική της θέση
στην Ελληνική Ιστορία. Ένα μικρό και πολύ ιδιαίτερο νησί στο νοτιοανατολικό
άκρο του Αιγαίου, η Λέρος αρμενίζει στον 21ο αιώνα αγέρωχη και ανέγγιχτη από
τον μαζικό τουρισμό. Ένας τόπος που σε κερδίζει σιγά σιγά καθώς σου
αποκαλύπτει τα μυστικά του στις κρυστάλλινες παραλίες, τα γραφικά χωριά και τα
μνημεία του που βρίσκονται διάσπαρτα στα παράλια και την ενδοχώρα του.
Απίστευτη αρχιτεκτονική, ιδιαίτερη φύση, μοναδική γαστρονομία, αμεση γειτνίαση
με Πάτμο, Λειψούς, Αρκιούς και άλλα μαγικά νησάκια και φυσικά φιλόξενοι
άνθρωποι , συνδιάζουν μια ανεπανάληπτη πρόταση διακοπών!

Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η Αγία Μαρίνα και μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού
βρίσκεται στο Λακκί. Οι πιο σημαντικοί οικισμοί είναι :

 Αγία Μαρίνα
 Λακκί
 Πλάτανος

 Παρθένι
 Παντέλι
 Κριθώνι

Συνοπτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Εκδρομής
Μεγάλη
Πέμπτη

Άφιξη στο νησί – Μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για Λέρο – Άφιξη & Check in στο ξενοδοχείο –
Μεταφορά στη Χώρα (πρώτη γνωριμία)– Επιστροφή στο ξενοδοχείο & Δείπνο

Μεγάλη
Παρασκευή Πρόγευμα – Ξενάγηση στο νησί – Περιφορά του Επιταφίου – Επιστροφή στο ξενοδοχείο & Δείπνο

Μεγάλο
Σάββατο Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην Πάτμο και δείπνο.

Κυριακή
του Πάσχα

Ελεύθερος χρόνος και Πασχαλινό εορταστικό γεύμα στο ξενοδοχείο μας.

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Αναχώρησης

Ώρα
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Άφιξης

Ώρα
Άφιξης

Αεροπορική
Εταιρεία

29 Απριλίου 2021
Μ.Πέμπτη

Θεσσαλονίκη
SKG, Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Αθήνα ATH,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Sky Express
Αθήνα ATH,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Κάλυμνος JKL,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Αναχώρησης

Ώρα
Αναχώρησης

Αεροδρόμιο
Άφιξης

Ώρα
Άφιξης

Αεροπορική
Εταιρεία

03 Μαίου 2021
Δευτέρα Πάσχα

Κάλυμνος
JKL, Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Αθήνα ATH,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Sky Express
Αθήνα ATH,
Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα

Θεσσαλονίκη
SKG, Ελλάδα

TBA
Τοπική ώρα



Δευτέρα
του Πάσχα

Πρόγευμα – Αναχώρηση για Κάλυμνο – Περιήγηση και ελεύθερος χρόνος – Μεταφορά στο
αεροδρόμιο

Η εκδρομή μας περιλαμβάνει :

 Αεροπορικά εισιτήρια (οι φόροι αεροδρομίου συμπεριλαμβάνονται) με βαλίτσα 15kg &
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο.

 Διαμονή στο Chrithonis Paradise Hotel 4* ( www.crithonisparadisehotel.com/ )
Το ξενοδοχείο έχει προσαρμοστεί πλήρως στα υγειονομικά πρωτόκολλα της Covid-19 εποχής.

 Καθημερινό πρόγευμα σε μπουφέ.
 * Δύο (2) δείπνα στο χώρο του ξενοδοχείου.
 * Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα.
 * Δύο (2) δείπνα στο χώρο του ξενοδοχείου.
 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Καλύμνου με δώρο περιήγηση της Χώρας

(Πόθια).
 Ακτοπλοϊκό εισιτήριο από & προς Λέρο.
 Μεταφορά από & προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο μας.
 * Μεταφορά από το ξενοδοχείο μας στη Χώρα για την περιφορά του Επιταφίου.
 * Μεταφορά από το ξενοδοχείο μας στη Χώρα για την Ανάσταση.
 * Ντόπιος συνοδός-περιηγητής του γραφείου μας.
 Αντιπρόσωπος του «Σύμπραξις» για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Σύντομα θα λάβετε δύο (2) διαφορετικές τιμές πακέτων:

1. Full Πακέτο – συμπεριλαμβάνει όλες τις παραπάνω παροχές

2. SOLO (ατομικό) πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια,μεταφορές, διαμονή στο ξενοδοχείο
Chrithonis Paradise Hotel 4*, υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και συνοδού ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ.

Ακόμα για την συγκεκριμένη πτήση μπορείτε να επιλέξετε διαμονή σε SOLO (ατομικά) Πακέτα για την
Κάλυμνο και την Πάτμο.


