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ΑΙΓΙΝΑ 
4 μέρες 190€ 
 

Αναχώρηση: 25-08-22 

 
1η μέρα & 2η μέρα 

Αναχώρηση από Καβάλα (Δημοτικό Κήπο) στις 21.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση, φτάνουμε 

το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Αίγινα. Αποβίβαση στο νησί. Μας 

καλωσορίζει ο μικρός κατάλευκος Ναός του Αγ. Νικολάου του Θαλασσινού, που βρίσκεται στην είσοδο 

του λιμανιού. Η πρώτη εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος της 

παραλίας του νησιού, με τα χρώματα τους, σε γήινες αποχρώσεις, να ομορφαίνουν στο ηλιοβασίλεμα. Η 

πόλη της Αίγινας είναι πανέμορφη, γραφική και καθηλώνει τον επισκέπτη. Θα έχουμε χρόνο για 

περιήγηση στα σοκάκια της και στην αγορά. Συνεχίζουμε για την Αγία Μαρίνα, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα 

Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού θα μας γνωρίσει τ’ αξιοθέατα 

της. Τη βιβλιοθήκη της, το Καποδιστριακό Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο 

νομισματοκοπείο, τα σπίτια των ζωγράφων, Πέππα και Λυμπεροπούλου και τον πύργο Μαρκέλλου. Τα 

υπέροχα αρχοντικά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι. θυμίζουν ότι 

η Αίγινα υπήρξε για δυο χρόνια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα μας και γνωρίζοντας τα 

όμορφα χωριά του νησιού θα φθάσουμε στην Παλαιοχώρα και στο Μοναστήρι του Αγ. Νεκτάριου 

(γυναικεία Μονή με 14 μοναχές). Θα καταλήξουμε σε μια τουριστική παραλία για μπάνιο. Γεύμα εξ ιδίων 

και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μια βόλτα στη Χώρα με τα αλογάκια και τις άμαξες ή ένας 

περίπατος στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ανάμεσα στ’ αρχοντικά, τις εκκλησίες με τους γαλάζιους 

τρούλους, τα καταστήματα λαϊκής τέχνης θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και έπειτα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής αφού πρώτα 

προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Χρυσοβαλάντου. Με στάση για καφέ και φαγητό άφιξη το βράδυ στην 

πόλη μας. 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :190€  

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: + 50€ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο. 

2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAGDA 2* με πρωινό  

Tα εισιτήρια του πλοίου Πειραιά – Αίγινα - Πειραιά  

Περιηγήσεις του προγράμματος. 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου. 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 

Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Τέλος διανυκτέρευσης και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό  
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