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HIGHLIGHTS | ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΗ ΧΊΟ ΈΊΝΑΊ ΈΝΑ 
ΤΑΞΊΔΊ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΥ ΠΈΡΊΜΈΝΈΊ ΝΑ ΤΟΝ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΈΤΈ. 

• Τα μοναδικά Μαστιχοχώρια, τα μεσαιωνικά 
καστροχώρια και τα πολυτελή αρχοντικά.

• Τα διάσημα ψηφιδωτά της Νέας Μονής που 
έχουν χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO. 

• Το φυσικό περιβάλλον με την πλούσια αυτοφυή 
βλάστηση, τα αρωματικά φυτά και βότανα, τις 
τουλίπες και τις ορχιδέες. 

• Τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα. 
Μαστίχα, ελιές, κρασί, λαχανικά και φρούτα, 
τυροκομικά και ψάρια. 

• Οι θάλασσες και οι δεκάδες παραλίες. 
• Το κλίμα χαρακτηρίζεται από ζεστά καλοκαίρια 

και ήπιους χειμώνες, προσφέρεται για επίσκεψη 
όλες τις εποχές του χρόνου. 

• Η εγγύτητα και η σύνδεση με τα γειτονικά νησιά 
και τις ακτές της Μικράς Ασίας.

Χίος Ατομικό ταξίδι fly & drive ή Ομαδική εκδρομή |  4, 5 και 8 ημέρες 

Η Χίος, το νησί της μαστίχας, είναι ένας γαλήνιος προορισμός διακοπών με άγρια ομορφιά και ζεστούς ανθρώπους. Καταπράσινα πευκοδάση, 
πολυάριθμες παραλίες με βότσαλο και άμμο κατά μήκος των ακτών, Βυζαντινά μνημεία και φυσικά ηρεμία, όλα αυτά καθιστούν τη Χίο ιδανικό 
προορισμό για διακοπές χαλάρωσης.

ΑΤΟΜΙΚΟ TAΞΙΔΙ FLY & DRIVE 
4ΜΕΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

>1η ημέρα | ΧΙΟΣ 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Χίο. Άφιξη παραλαβή αυτοκινήτου 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος.

>2η ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣTH ΝΟΤΙΑ  ΧΙΟ 
(Πυργί-Μεστά-Αρμόλια-Κάμπος)
Περιήγηση στη Νότια Χίο, στα λεγόμενα 
Μαστιχοχώρια, όπου ευδοκιμεί η μαστίχα, 
που παράγεται από το μαστιχοφόρο σχίνο, 
θαμνώδες δέντρο που καλλιεργείται μόνο 
στο νότιο τμήμα του νησιού. 
Ξεκινώντας από την πόλη της Χίου, πρώτος 
σταθμός είναι το Πυργί, το μεγαλύτερο 
από τα μεσαιωνικά χωριά του νησιού. 
Αξιοπρόσεκτη είναι η αρχιτεκτονική των 
σπιτιών με την πυραμοειδή στέγη, την 
«τραβάκα», και τη ζωγραφική των σπιτιών 
στους εξωτερικούς τοίχους, τα λεγόμενα 
«Ξυστά». Πρόκειται για μία τεχνική 
χαράξεως στο επίχρισμα της όψεως με 
συνεχή εναλλαγή του άσπρου και του 
μαύρου. 
Έπόμενος σταθμός μας είναι το μεσαιωνικό 
χωριό των Μεστών, το οποίο είναι 
χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο 
και αποτελεί έναν από τους πλέον 
καλοδιατηρημένους οχυρούς οικισμούς της 
Γενουατοκρατίας. Το χωριό έχει μόνο μία 
είσοδο και μία έξοδο. Η βόλτα στα μικρά 
σοκάκια του χωριού, κάτω από τις καμάρες 
που σχηματίζουν τα μπαλκόνια προσφέρει 
στον επισκέπτη μία μοναδική εμπειρία, με 
έντονη την παρουσία του 14ου αιώνα. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία του Παλιού 
Ταξιάρχη, με το περίφημο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο (1833 μ.Χ). Ακολουθεί βόλτα στο 
λιμάνι των Μεστών όπου θα κάνουμε στάση 
για γεύμα. 
Στη συνέχεια φτάνουμε στα 
Αρμόλια, οικισμό με παράδοση στην 
κεραμοπλαστική. 

Στην  επιστροφή προς την πόλη της Χίου, 
περνάμε από τον Κάμπο της Χίου όπου 
θα κάνουμε μια μικρή στάση για να 
θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. 

>3η ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Τσεσμέ, Σμύρνη, Βούρλα)
Συγκέντρωση στο τελωνείο της Χίου, 
έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση από 
το λιμάνι της Χίου για Τσεσμέ. Άφιξη στο 
λιμάνι του Τσεσμέ μετά από 35 λεπτά 
και άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο με 
προορισμό τη Σμύρνη.  Ένδιάμεση στάση 
στα Βούρλα, όπου θα επισκεφθούμε το 
σπίτι του Γιώργου Σεφέρη. Έλεύθερος 
χρόνος για ψώνια και γεύμα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Τσεσμέ (περιήγηση) και 
επιβίβαση στο πλοίο για Χίο στις 18.30. 
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου. 

>4η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβαση 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Το ταξίδι μπορεί να διαμορφωθεί και σε 5 ή 
8 ημερών.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια 
► Φόροι αεροδρομίου 
► Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  
► Αντίστοιχη διατροφή 
►Ενοικίαση αυτοκινήτου 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι τοπικά στο 
ξενοδοχείο. 
► Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό.

ΧΊΟΣ, ΈΝΑΣ ΈΝΑΛΛΑΚΤΊΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΊΣΜΟΣ

Η Χίος είναι ευλογημένη με απίστευτα τοπία, 
εκπληκτικές παραλίες, πολιτισμό και ιστορία. 
Μεσαιωνικά χωριά, Μαστίχα και λιβελούλες στα 
Νότια, άγριες αυτοφυείς ορχιδέες, μονοπάτια για 
πεζοπόρους και απομονωμένες παραλίες είναι 
μερικά από τα μυστικά του νησιού που περιμένουν 
να τα ανακαλύψεις. 
Ένας εναλλακτικός προορισμός για πεζοπόρους, 
φυσιολάτρες, ποδηλάτες, λάτρεις του κρασιού και 
του φαγητού αλλά και οπαδούς του θρησκευτικού 
τουρισμού.
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OMAΔIKΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ 
4ΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

>1η ημέρα | ΧΙΟΣ 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χίο. Άφιξη παραλαβή 
αυτοκινήτου μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος.

>2η ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣTH ΝΟΤΙΑ  ΧΙΟ (Πυργί-Μεστά-Αρμόλια-Κάμπος)
Περιήγηση στη Νότια Χίο, στα λεγόμενα Μαστιχοχώρια, όπου ευδοκιμεί 
η μαστίχα, που παράγεται από το μαστιχοφόρο σχίνο, θαμνώδες δέντρο 
που καλλιεργείται μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού. 
Ξεκινώντας από την πόλη της Χίου, πρώτος σταθμός είναι το Πυργί, το 
μεγαλύτερο από τα μεσαιωνικά χωριά του νησιού. Αξιοπρόσεκτη είναι 
η αρχιτεκτονική των σπιτιών με την πυραμοειδή στέγη, την «τραβάκα», 
και τη ζωγραφική των σπιτιών στους εξωτερικούς τοίχους, τα λεγόμενα 
«Ξυστά». Πρόκειται για μία τεχνική χαράξεως στο επίχρισμα της όψεως με 
συνεχή εναλλαγή του άσπρου και του μαύρου. 
Έπόμενος σταθμός μας είναι το μεσαιωνικό χωριό των Μεστών, το οποίο 
είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο και αποτελεί έναν από τους 
πλέον καλοδιατηρημένους οχυρούς οικισμούς της Γενουατοκρατίας. Η 
βόλτα στα μικρά σοκάκια του χωριού, κάτω από τις καμάρες προσφέρει 
στον επισκέπτη μία μοναδική εμπειρία, με έντονη την παρουσία του 
14ου αιώνα. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Παλιού Ταξιάρχη, με το 
περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο (1833 μ.Χ). 
Στη συνέχεια φτάνουμε στα Αρμόλια ,οικισμό με παράδοση στην 
κεραμοπλαστική.  Στην  επιστροφή περνάμε από τον Κάμπο της Χίου όπου 
θα κάνουμε μια μικρή στάση για να θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. 

>3η ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Τσεσμέ, 
Σμύρνη, Βούρλα)
Συγκέντρωση στο τελωνείο της Χίου, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση 
από το λιμάνι της Χίου για Τσεσμέ. Άφιξη στο λιμάνι του Τσεσμέ μετά από 
35 λεπτά και άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό τη Σμύρνη.  
Ένδιάμεση στάση στα Βούρλα, όπου θα επισκεφθούμε το σπίτι του 
Γιώργου Σεφέρη. Έλεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Τσεσμέ (περιήγηση) και επιβίβαση στο πλοίο για Χίο στις 
18.30. Άφιξη στο λιμάνι της Χίου. 

>4η ημέρα | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής.

Η εκδρομή μπορεί να διαμορφωθεί και σε 5 ή 8 ημερών.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ OMAΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια 
► Φόροι αεροδρομίου 
► Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  
► Αντίστοιχη διατροφή 
► Εκδρομές – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
► Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι τοπικά στο ξενοδοχείο. 
► Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό.
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... καλό ταξίδι

Από Θεσσαλονίκη:
4μερο(Τρίτη με Παρασκευή)
A3 7080 ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ-ΧΊΟΣ   13:55- 14:55             
A3 7081 ΧΊΟΣ-ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ   18:30- 19:30   
5μερο(Παρασκευή με Τρίτη)
A3 7080 ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ-ΧΊΟΣ   17:05- 18:05              
A3 7081 ΧΊΟΣ-ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ   15:20 - 16:20  
8μερο (Τρίτη με Τρίτη)
A3 7080 ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ-ΧΊΟΣ   13:55- 14:55  
A3 7081 ΧΊΟΣ-ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ   15:20- 16:20 

Πτήσεις με  

Από Αθήνα:
Καθημερινά
A3 7272 ΑΘΗΝΑ-ΧΊΟΣ   11:10 - 11:55              
A3 7275 ΧΊΟΣ-ΑΘΗΝΑ   21:15- 22:00

ΠΑΚΕΤΟ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Έπιπλέον νύκτα κατά άτομο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 4ΗΜ/3NYX 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

SUN VILLAGE, 3* 
Μέγας Λημνιώνας πρωινό

1/4-5/6 187 € 36 € 0 € 8 €

6/6-10/9 212 € 44 € 0 € 8 €

11/9-31/12 174 € 31 € 0 € 8 €

MEDIEVIAL CASTLE SUITES, 3* 
Μεστά πρωινό

1/4-30/6 167 € 29 € 0 € 17 €

1/7-30/9 175 € 32 € 0 € 17 €

1/10-31/12 158 € 26 € 0 € 17 €

ΑΛΜΥΡΙΚΙ, 3*
Λυθί πρωινό

25/5-30/6+21-30/9 210 € 43 € 0 € 46 €

1/7-14/7+26/8-20/9 227 € 49 € 0 € 46 €

15/7-25/8 253 € 58 € 0 € 46 €

ERYTHA, 4*
Καρφάς πρωινό

10/4-31/5+1/10-31/10 184 € 35 € 62 € 23 €

1/6-15/6+17/9-30/9 200 € 40 € 69 € 23 €

16/6-13/7+25/8-16/9 219 € 46 € 81 € 23 €

14/7-24/8 262 € 60 € 108 € 23 €

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι Αεροδρομίων: € 17,77 από Θεσσαλονίκη και € 46,24 από Αθήνα.    
Οι παραπάνω τιμές είναι για θέσεις σε προσφορά. Παρακαλούμε κάθε φορά να ζητάτε προσφορά από τον ταξιδιωτικό σύμβουλο.   

ΕΠΙΣΗΜΟ MΕΛΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θεμ. Δέρβη 3 

Ταξιδέψτε 
mazi

μας

www.mazi.travel

Τιμοκατάλογος


