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      ΓΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥ & κρουαζιέρα στην Πάτμο       XRSMI1 
8 Μέρες 

 
Aναχωρήσεις: 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8 
Με απευθείας πτήσεις της COBALT 
Λάρνακα – Σάμος  CO 7212 08:25 – 09:55 
Σάμος - Λάρνακα  CO 7213 10:40 – 12:05 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΣΑΜΟΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Σάμο, την γενέθλια γη μεγάλων 
ανδρών, του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα – θεμελιωτή της μουσικής και της σύγχρονης 
μαθηματικής σκέψης και του αστρονόμου Αρίσταρχου, του πρώτου που μίλησε για την 
ηλιοκεντρικότητα του πλανητικού μας συστήματος, περίπου 2300 χρόνια πριν. Άφιξη, παραλαβή 
και μεταφορά στην πόλη της Σάμου. Θα αφήσουμε τις αποσκευές μας στο ξενοδοχείο και ακολουθεί 
μια πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Σάμου που αποτελεί το διοικητικό κέντρο του νησιού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.  
 
2η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΚΟΚΚΑΡΙ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο γραφικό, με μοναδικές παραλίες, Κοκκάρι, που είναι από τους 
ομορφότερους προορισμός στη Σάμο και απέχει μόλις 10 χλμ. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να 
κολυμπήσετε ή να περπατήσετε στα στενά σοκάκια, με καταστήματα ιδιαίτερης αισθητικής. 
Μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας, σε ταβέρνα δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 
3η μέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι του Πυθαγόρειου για μια μοναδική κρουαζιέρα - εκδρομή στο 
νησί της Αποκάλυψης, Πάτμο.  Άφιξη και μεταφορά στο μοναστήρι και στην σπηλιά, εκεί που 
σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε το κείμενο της Αποκάλυψης, 
υπαγορευμένο από την φωνή του Θεού. Θα επισκεφτούμε το μουσείο με τα εκκλησιαστικά κειμήλια 
και θα απολαύσουμε την μοναδική θέα που προσφέρεται από ψηλά προς της πόλη της Πάτμου. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα γραφικά δρομάκια, για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή το 
απόγευμα στην Σάμο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 
 
4η μέρα: ΓΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥ 

Μετά το πρόγευμα θα κάνουμε τον γύρο του νησιού. Θα δούμε και θα επισκεφτούμε αξιόλογα μέρη 
όπως το Ευπαλίνειο Όρυγμα που είναι ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά επιτεύγματα του 6ου 
αιώνα π.Χ. και θεωρείται από πολλούς το 8ο θαύμα της αρχαιότητας. Τη Μονή Τιμίου Σταυρού, 
χτισμένη το 1592-1604. Το ειδυλλιακό Πυθαγόρειο, όπου η αρχαιολογική, πολιτισμική και ιστορική 
του σημασία είναι παγκόσμια αναγνωρισμένα από την UNESCO. Χρόνος ελεύθερος για να 
περπατήσετε στους πετρόχτιστους δρόμους, με τις γραφικές συνοικίες και το παραδοσιακό 
καρνάγιο. Το Ηραίον, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η θεά Ήρα γεννήθηκε στην Σάμο 
και ερείπια του ναού της σώζονται ακόμα. Το ορεινό χωριό των Κουμαραδαίων, γνωστό για τα 
κεραμικά του, εδώ φτιάχτηκε η «Δίκαιη Κούπα» ή η «Κούπα του Πυθαγόρα». Τη Μονή της Μεγάλης 
Παναγίας του 16ου αιώνα, με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Ο γύρος ολοκληρώνετε με επίσκεψη 
στο Καρλόβασι που θεωρείται το εμπορικό κέντρο του νησιού, μια πόλη με πλούσιο παρελθόν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα από την βόρεια πλευρά του νησιού. 
 



5η μέρα: ΣΑΜΟΣ-ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια απογευματινή βόλτα στους Μυτιληνιούς όπου οι 
λάτρεις του  θερινού κινηματογράφου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάποια ταινία σε μια 
μαγευτική αυλή μέσα στο πράσινο. 
 
6η μέρα: ΣΑΜΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στην Ικαρία, 
που σύμφωνα με την μυθολογία είναι το νησί με την αιώνια ελευθερία.  Εδώ οι άνθρωποι είναι 
φιλόξενοι, πρόθυμοι, με πολύ διαφορετική νοοτροπία της καθημερινότητας. Η έννοια της 
απλότητας της ζωής, χωρίς ξυπνητήρια, βιασύνες και άγχος είναι καθολικός νόμος. Εκείνο που όλοι 
σέβονται, είναι η ανάγκη που έχει ο καθένας να ζήσει μια αληθινά πλούσια ζωή, όπως την 
εννοούσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όπου πλούσιος δεν είναι ο έχων περιουσία, αλλά ο έχων 
«πλουν», στόχο, ρότα και προορισμό. Η Ικαρία είναι πανέμορφη, πολυποίκιλη, με άγριες ομορφιές, 
πεντακάθαρες παραλίες,  γραφικούς οικισμούς και ραδιούχες ιαματικές πηγές, γνωστές από την 
αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.  
 
7η μέρα: ΣΑΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου που στεγάζεται σε ένα υπέροχο πέτρινο 
κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο λειτουργούσε ως  οιναποθήκη και αργότερα ως βαρελοποιείο. 
Φιλοξενεί στοιχεία που προσδιορίζουν το σαμιώτικο κρασί: Από τους ορεινούς αμπελώνες και τις 
πεζούλες, τη χειρωνακτική εργασία, τον τρυγητό και το πατητήρι, την οινοποίηση και την παλαίωση 
ως τις μεγάλες ξύλινες οινοδεξαμενές του περασμένου αιώνα, τις συλλεκτικές φιάλες, παλαιές 
φωτογραφίες και στοιχεία καταγραφής της παραγωγής, τα σκεύη και εργαλεία βαρελοποιίας, 
παλαιά μηχανήματα οινοποίησης καθώς και μια σειρά βραβεύσεων και διακρίσεων. 
 
8η Μέρα: ΣΑΜΟΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα, με τις αποσκευές σας 
να είναι γεμάτες με τα χρώματα του Αιγαίου. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Σάμος – Λάρνακα.  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην πόλη της Σάμου. 
• Πρόγευμα καθημερινά.  
• Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Ολοήμερη – εκδρομή κρουαζιέρα στην Πάτμο με επίσκεψη στο Μοναστήρι και Σπήλαιο. 
• Έμπειρος συνοδός-ξεναγός κατά την διάρκεια των εκδρομών. 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας  
• Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο  
Σημειώσεις: 
♦ Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εάν 

υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με επιτόπου πληρωμή. 
• Ενδέχεται η σειρά των εκδρομών να είναι διαφορετική.  

 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

14/7 €629 €865 €499 

21/7, 28/7 €649 €895 €509 

4/8, 11/8, 18/8 €679 €925 €519 

 


