
Εκδρομή 12-13-14 Μαΐου 2017 

Ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί τριήμερη εκδρομή 12-14 Μαΐου 2017 στην Αντίπαρο!

  

Πρόγραμμα εκδομής 

  

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

  

Αναχώρηση στις 6.00 π.μ. με πούλμαν από τη πλατεία Καισαριανής για το λιμάνι του
Πειραιά. Επιβίβαση στο καράβι με προορισμό το λιμανι της Πάρου. Άφιξη στη Παροικιά της
Πάρου. Ελεύθερος χρόνος στη Παροικιά. Επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό το λιμανάκι
της Πούντας, από όπου θα πάρουμε το ferry boat, το οποίο σε 7 - περίπου - λεπτά, φτάνει
στην Αντίπαρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο «Γαλήνη» , τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση. 

  

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

  

Αφου πάρουμε πρωινό στο ξενοδοχείο θα επισκευτούμε το μαγευτικό σπήλαιο της
Αντιπάρου με τους θαυμάσιους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Στην είσοδό του βρίσκεται ο
αρχαιότερος σταλαγμίτης της Ευρώπης ύψους 8 μ. Το σπήλαιο έχει βάθος 90 μ. πλάτος 50
μ. και ύψος 40 μ., τετρακόσια δέκα σκαλοπάτια σας οδηγούν μέχρι τις τρεις αίθουσές του.
Πλήθος επιγραφών μαρτυρούν την επισκεψιμότητα του σπηλαίου από τα αρχαία χρόνια!
Έξω από το σπήλαιο το ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη του Σπηλιώτη, το οποίο θα έχουμε χρόνο να
επισκευτούμε. Επίσκεψη έπειτα στον γραφικό Άγιο Γεώργιο. Διαθέτει ένα μικρό γραφικό
λιμανάκι, καθαρή ακτή, ταβερνάκια με φρέσκο ψάρι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
φαγητό ή καφέ! Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο, το βράδυ δείπνο και γλέντι με
ζωντανή μουσική στο ξενοδοχείο (συμπεριλαμβάνεται στη τιμή). Διανυκτέρευση.

  

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επιβίβαση στο πούλμαν όπου θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφής. Επιβίβαση στο ferry boat για τη Πούντα της Πάρου. Άφιξη στη Πάρο όπου θα
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κατευθυνθούμε προς τη Παροικιά. Επίσκεψη στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή της Πάρου.
Φεύγουμε για Λεύκες-Μάρπισα-Αλυκές όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Αναχώρηση για
την Νάουσα όπου θα έχουμε το χρόνο για μεσημεριανό και βόλτα. Επιστροφή το απόγευμα
στην Παροικιά. Επιβίβαση στο καράβι. Επιστροφή στο Πειραιά και το βράδυ στη
Καισαριανή.

  

  

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Στέλλα
Σαρρηπαναγιώτου στο τηλέφωνο 6974932527 (Πρόεδρος Δ.Σ.)
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