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ΛΗΜΝΟΣ 

22-26/08/2020 
  5 ημέρες / 4 Νύχτες 

 

               Το «νησί των αρωμάτων» 

 

1η μέρα, Πάτρα – Αεροδρόμιο – Λήμνος  

Αναχώρηση από Πάτρα ώρα 10.00 για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και την πτήση μας 

με αναχώρηση ώρα 15.00 για το πανέμορφο νησί στην άκρη του βορειανατολικού Αιγαίου 

την Λήμνο. Μετά την άφιξή μας αναχωρούμε για την Μύρινα την πρωτεύουσα του νησιού, 

και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για να ανακαλύψουμε τη Μύρινα. Δ/ση 

 

2η μέρα, ΛΗΜΝΟΣ 

Μετά το Πρωϊνό, θα ξεκινήσουμε εκδρομή για να αρχίσουμε να γνωρίζουμε το νησί, στο 

χωριό Κότσινα με το άγαλμα της ηρωϊδας του νησιού Μαρούλας, και μπάνιο στην όμορφη 

παραλία και το ουζάκι η φαγητό (προαιρετικό) στα γραφικά μαγαζάκια που βρίσκονται στην 

παραλία. το αρχαιολογικό των Καβειρίων, το γραφικό χωριό Κοντοπούλι, και το Μούδρο ένα 

από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της χώρας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δ/ση 

 

3η μέρα, Λήμνος 

Πρόγευμα , και πάλι θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε τις ομορφιές του νησιού, Η Λήμνος 

είναι γνωστή από την αρχαιότητα , «καλοχτισμένη πολιτεία» την χαρακτηρίζει ο Ομηρος, με 

εξαίρετη γεωγραφική θέση απέναντι από την είσοδο του Ελλησπότνου έχει εύφορα εδάφη, 

πλούσια αλιεύματα, για αυτό το νησί σε γοητεύει από την πρώτη στιγμή, με το ιδαίτερο 

χρώμα και την γαλήνια εικόνα της, και κάθε περιήγηση στο νησί είναι και μία αποκάλυψη 

όμως και το μπάνιο απαραίτητο σε  πανέμορφες παραλίες του νησιού,  επιστροφή μετά το 

μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Δ/ση 

 

4η μέρα, Ελεύθερη μέρα - Προαιρετική εκδρομή στον Άγιο Ευστράτιο 

Μετά το πρωϊνό, όμορφο είναι να κάνουμε μια προαιρετική εκδρομή στον Αγιο Ευστράτιο 

γνωρίζοντας το μικρό νησάκι, η όποιος θέλει μπορεί να πάει στην παραλία πλατύ, που 

βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά από την Μύρινα για να απολαύσει το μπάνιο του. 
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5η μέρα  01-02/07/2018  ΛΗΜΝΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΑΤΡΑ 

Πρωϊνο  και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στη Χώρα, ή μία βουτιά στα υπέροχα 

νερά του νησιού,  ώρα 14.00 αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήσης της επιστροφής 

μας στις 16.45. Μετά την άφιξη μας στην Αθήνα, άμεση αναχώρηση για Πάτρα. 

 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 430 €  

                        Διαφορά Μονόκλινου 90 € 
 

 
 
Η τιμή περιλαμβάνει 

1) Οδική Μετάβαση Πάτρα-Αεροδρόμιο-Πάτρα 
2) Αεροπορικά Εισιτήρια SKY EXPRESS 
3) Ολες οι εκδρομές στο νησί  όπως αναφέρονται 
4) 4 Δ/σεις στο ξενοδοχείο  Diamantidis 4*  με πρωινό 
5) Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
6) Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 
Δεν Συμπεριλαμβάνονται  

• Φόρος Διανυκτέρευσης περίπου 6€ (πληρώνεται στο ξενοδοχείο κατά το Check Out) 

• Ότι δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα η αναγράφονται ως προαιρετικά. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 24/07/2020 με προκαταβολή 150 € (και εφ όσον 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Οι Εκδρομές και οι περιηγήσεις υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που 

θα πραγματοποιηθούν, για καλύτερη εξυπηρέτηση  

• Σε περίπτωση που θέλετε επί πλέον ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος 

επιβαρύνεστε με 10€ 

• Εξόφληση έως 14/08/2020 

 

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. 


