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Παρεΐστικη και οικογενειακή, εναλλακτική και κοσμοπολίτικη σας περιμένει να σας παρουσιάσει 
τις καλά κρυμμένες ομορφιές της. 
 
1η μέρα, ΠΑΤΡΑ – ΛΑΥΡΙΟ- ΚΕΑ 
 Αναχώρηση ώρα 11.30 από Πάτρα για το Λαύριο, για να επιβιβασθούμε στο ferry στις 16.00, και 
μετά από μία ώρα μας καλωσορίζει στο νησί η Κορησσιά, το λιμανάκι με τα λιγοστά σπίτια, 
πανέμορφη όμως το βράδυ που κλείνει ο δρόμος με φόντο τα αγκυροβολημένα yachts. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δ/ση 
 
2η μέρα, Εκδρομή στο νησί 
Μετά το πρωινό θα έχουμε τον χρόνο να γνωρίσουμε το Βουρκάρι που βρίσκεται μόλις 2 
χιλιόμετρα μετά την Κορησσιά, με την έντονη βραδινή ζωή, για να καταλήξουμε στην Αρχοντική 
Ιουλίδα, που είναι η Χώρα του νησιού, σκαρφαλωμένη επάνω σ ένα βράχο με άπλετη θέα στο 
Αιγαίο, και σπίτια που δεν ακολουθούν το λευκό με τις γαλάζιες λεπτομέρειες αλλά δίνουν τη 
θέση τους σε κόκκινα κεραμίδια. Μόλις φθάσεις στην καμάρα-στεγάδι στην είσοδό της, και 
αρχίσεις να την περπατάς, καταλαβαίνεις την αυθεντικότητά της που θα σε κερδίσει αμέσως. 
Επιστροφή για μπάνιο . Δ/ση 
 
3η -4η  μέρα, ΚΕΑ 
Ελεύθερες ημέρες για να χαλαρώσετε στο πανέμορφο και ήσυχο νησί της Τζιάς. Διακοπές στη 
Τζιά σημαίνει ξεκούραση, βόλτες στα σοκάκια της Χώρας του νησιού, παιχνίδια και βουτιές στη 
θάλασσα αλλά και νόστιμο φαγητό με θέα το Αιγαίο. 
 
5η μέρα, ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ 
Πρωϊνο ελεύθερο για μια βουτιά στο Αιγαίο, πριν επιβιβασθούμε στο ferry, ώρα 15.00 για  
Λαύριο και επιστροφή  στην Πάτρα. 
 

       ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 340 € 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 

• Μετακινήσεις Πάτρα-Λαύριο-Κέα-Λαύριο-Πάτρα 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ επιστροφής Λαύριο-Κέα-Λαύριο 

• 4 Δ/σεις με πρωϊνό στο ξενοδοχείο Karthea στην Κορησσιά 

• Εκδρομή στο νησί 

• Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 28/07/2020 με προκαταβολή 100 € 
 

Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr καθώς επίσης και οι επιπλέον ταξιδιωτικές οδηγίες λόγω του Covid19 που θα 

παραλάβετε από το γραφείο μας. 


