Μια ημέρα, τρία νησιά, χιλιάδες αναμνήσεις.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΡΟ - ΥΔΡΑ - ΑΙΓΙΝΑ!
ΜΟΝΟ ΜΕ 55€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ !
-Παιδιά έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά 5 έως 11 ετών ΜΟΝΟ 30 ΕΥΡΩ
Αναχωρήσεις όλο το χρόνο!
Σημείο αναχώρησης : Μαρίνα Καλλιθέας – Ολυμπιακά Ακίνητα .
Ώρα επιβίβασης: 07:15 – 07:45
Ώρα Αναχώρησης: 08:00.
Επιστροφή: 19:30
ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ: ΥΔΡΑ

Πρώτος σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, με τα πλακόστρωτα σοκάκια της, τον απείραχτο -εδώ και
αιώνες- ξεχωριστό αρχιτεκτονικό της πλούτο καθώς και τα πατροπαράδοτα μέσα μεταφοράς που
συναντά κανείς στο νησί, τα γαϊδουράκια της, θα κάνει τους επισκέπτες της να την ερωτευτούν με την
πρώτη ματιά. Το πλοίο, δένει στο λιμάνι της Ύδρας για 1 ώρα and 55 λεπτά, gσυνεπώς οι επιβάτες έχουν
το χρόνο να ανακαλύψουν μερικές από τις πιο όμορφες γωνιές του νησιού, τα πανέμορφα φρούρια και τις
επιβλητικές της επαύλεις, απολαμβάνοντας έναν όμορφο περίπατο στα γραφικά στενά δρομάκια της, ή
ακόμα, να ανακαλύψουν τα ιστορικά της αξιοθέατα συμμετέχοντας στην ιστορική ξενάγηση του νησιού
που σας προσφέρει η Evermore Cruises.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ: ΠΟΡΟΣ
Επόμενη στάση το λιμάνι του Πόρου. Ένα νησί καταπράσινο, με αξεπέραστη φυσική ομορφιά και χιλιάδες
πεύκα που εκτείνονται από τις απόκρημνες ακτές του έως τις αμμώδεις παραλίες του, γεγονός που το
καθιστά ως το νησί του ρομαντισμού και της ξεγνοιασιάς. Στον Πόρο, μένουμε συνολικά 50 λεπτά.
Περπατήστε στην πόλη και ανακαλύψτε το δημαρχείο, το αρχαιολογικό μουσείο, τη δημόσια βιβλιοθήκη,
το πολιτιστικό κέντρο και τα κατάλευκα σπιτάκια του νησιού και κατευθυνθείτε στο ψηλότερο σημείο του
ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ:ΑΙΓΙΝΑ
Τελευταίος σταθμός η ιστορική Αίγινα. ο μεγαλύτερο σε έκταση νησί του Αργοσαρωνικού, το οποίο πήρε
το όνομά του από την πανέμορφη νύμφη όπου απήγαγε ο Δίας. Η Αίγινα είναι ξακουστή σε ολόκληρο τον
κόσμο για τα πεντανόστιμα φιστίκια της και τις πανέμορφες, παρθένες παραλίες της και τον Ναό της
Αφαίας. Χρόνος παραμονής, 2 ώρες .Αρκετός για να απολαύσετε τον καφέ σας και γλυκίσματα από
φιστίκι, στο πανέμορφο λιμανάκι της ή να πραγματοποιήσετε μαζί μας την ιστορική ξενάγηση του νησιού
και να ανακαλύψετε τους κρυμμένους θησαυρούς της.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-Όλες τις μεταφορές μας με πολυτελές κρουαζιερόπλοιο 800 ατόμων
-Πλούσιο, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ φαγητό σε μπουφέ!
-Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα / διασκέδαση εν πλω!
- Φόρους, λιμενικά τέλη κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνει:
-Mεταφορά στη Μαρίνα Φλοίσβου
-Εισόδους σε μουσείο, και άλλους χώρους ενδιαφέροντος.
-Ποτά και αναψυκτικά εντός του πλοίου.

