
 

` ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΣΙΦΝΟΣ  
Και δυνατότητα ημερήσιας εκδρομής στην ΣΕΡΙΦΟ  

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ με το BLUE HORIZON                                    
 

1100//0066  ––  1133//0066//2222  
ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ββρράάδδυυ  &&  εεππιισσττρροοφφήή  πποολλύύ  ππρρωωίί  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  

 

 
Ένα νησί που φημίζεται για την αρχιτεκτονική του και την πρωτοτυπία της 

κυκλαδίτικης ομορφιάς του: η Σίφνος συνδυάζει γραφικότητα, γαστρονομία, 
λαϊκή τέχνη και παράδοση – όλα υπό το λαμπρό φως και τη μαγευτική αύρα 

του Αιγαίου 

 

 
1η μέρα Παρασκευή 10/06/22   ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΙΦΝΟΣ  

Αναχώρηση με το πλοίο της ΑΝΕΚ στις 21.00 για μια σύντομη διαδρομή μέχρι τη 
Σίφνο, όπου θα φτάσουμε μετά τις 24.00. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα Σάββατο 11/06/22    ΣΙΦΝΟΣ  
Η μέρα μας βρίσκει στο όμορφο νησί. Μπορούμε να έχουμε μια  ελεύθερη μέρα ή 

μπορούμε να αναχωρήσουμε για προαιρετική εκδρομή. Ξεκινάμε από τις 
Καμάρες είναι το μεγαλύτερο παραλιακό χωριό και το λιμάνι της Σίφνου. Ο 
κεντρικός οικισμός απλώνεται στη δεξιά πλευρά  του όρμου των Καμαρών. Εδώ είναι 

η αποβάθρα του λιμανιού, τραπεζικά μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, 
καταστήματα, παντοπωλεία, παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, 

μπαράκια, εργαστήρια, περίπτερα. Στον Αρτεμόνα βρίσκεται βόρεια της Απολλωνίας 
σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου. Είναι πραγματικό στολίδι της Σίφνου. Ψηλά στην 
κορυφή του λόφου σώζονται δύο ανεμόμυλοι σε καλή κατάσταση. Ο ένας από 

αυτούς έχει αναπαλαιωθεί και χρησιμοποιείται ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα. Απ' εδώ η 
θέα της Σίφνου είναι πανοραμική. Μπορείτε να αγναντέψετε τα γύρω νησιά, το 

Κάστρο και τους κεντρικούς οικισμούς. Στην Απολλωνία είναι η πρωτεύουσα της 
Σίφνου από το 1836 και έδρα του Δήμου Σίφνου από το 1999. Το τοπωνύμιο 
Απολλωνία σημαίνει πόλη αφιερωμένη στον Απόλλωνα. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 

πάνω σε τρεις απαλόγραμμους λόφους και βρίσκεται στο κέντρο της Σίφνου.  Ο 
επισκέπτης θα θαυμάσει την πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική της. Παντού ο 

λιτός διάκοσμος προσφέρει ένα σύνολο μοναδικής αισθητικής αξίας. Μια πρώτη 
βόλτα στον κεντρικό πλακόστρωτο πεζόδρομο βοηθά τον επισκέπτη ν’ ανακαλύψει 

πόσες πολλές εκκλησίες υπάρχουν άρρηκτα συνδεδεμένες και απόλυτα 
ενσωματωμένες στο οικιστικό σύνολο. Στο Κάστρο είναι η παλιά πρωτεύουσα της 
Σίφνου και η έδρα της Αρχιεπισκοπής Σίφνου (6ο-19 ο αι). Από τους γραφικότερους, 

ομορφότερους και ο πιο σημαντικός  από τους οικισμούς του νησιού από 
αρχαιολογική άποψη. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το «κάστρο» που 

σχηματίζουν τα κτήρια του. Τα ερείπια της  αρχαίας ακρόπολης που δέσποζε στην 
κορυφή του λόφου( 6ου π.Χ. αιώνα),  οι εντειχισμένες στα νεότερα κτήρια αρχαίες 
κολώνες, οι ρωμαϊκές σαρκοφάγοι που συναντάμε στα σοκάκια, οι έξι «λότζιες» 

http://e-sifnos.com/what-to-do-in-sifnos/sifnos-restaurants.html
http://e-sifnos.com/sifnos-information/sifnos-architecture.html


 

(πύλες στοές από τις οποίες εισερχόμαστε στον οικισμό), τα εκκλησάκια του 16ου και 
του 17ου αι. με τα  διακοσμημένα δάπεδα και πολλές άλλες λεπτομέρειες. καθιστούν 
το Κάστρο ένα ανοιχτό μουσείο.  

 Στην Χρυσοπηγή Ακολουθώντας τον αμαξιτό δρόμο προς τον Πλατύ Γιαλό και 
παίρνοντας την τελευταία διασταύρωση πριν από τον Πλατύ Γιαλό αριστερά, ο 

επισκέπτης αντικρύζει μια από τις ομορφότερες και διασημότερες εικόνες σ’ όλο τον 
κόσμο. Τον ιερό βράχο της Χρυσοπηγής.Το θέαμα που προσφέρει το μικρό ακρωτήρι 
με το μοναστήρι της Χρυσοπηγής (1650), της πολιούχου του νησιού, να δεσπόζει 

περήφανα επάνω στο σκισμένο βράχο, είναι μαγευτικό. Ο ιερός βράχος με το 
πάλλευκο κτίσμα, η ελάχιστη βλάστηση ολόγυρα, η απεραντοσύνη του Αιγαίου και η 

γαλήνια μεγαλοπρέπεια που αποπνέει ο χώρος, συνθέτουν ένα εράσμιο περιβάλλον, 
πραγματική οπτική απόλαυση για όποιον το αντικρίζει. Στα αριστερά της Χρυσοπηγής 
ανοίγεται ο γραφικός κόλπος του Αποκοφτού με τα πεντακάθαρα σμαραγδένια νερά 

του. Η παραλία Πλατύς Γιαλός είναι η κοσμικότερη πλαζ του νησιού. Βρίσκεται στη 
νότια πλευρά του νησιού σε απόσταση 12 χλμ. από την Απολλωνία. Είναι η 

ωραιότερη παραλία της Σίφνου και μια από τις μεγαλύτερες αμμουδιές των 
Κυκλάδων, γι' αυτό και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο. Χαρακτηριστικό της 

είναι ότι βρίσκεται στην ασφαλή αγκαλιά ενός κόλπου και δεν τη πιάνει ποτέ μελτέμι. 
Γύρω από την υπέροχη παραλία εκτείνεται ο ομώνυμος οικισμός. Εδώ λειτουργούν 
πολλά ξενοδοχεία και συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων. Μετά το μπάνιο σας 

μπορείτε να γευματίσετε στις παραλιακές ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκα ψάρια, 
ψητά και παραδοσιακά πιάτα. Το Βαθύ είναι ένα πανέμορφο γραφικό και απάνεμο 

λιμάνι με ξανθή αμμουδιά και καταγάλανα νερά. Ο κόλπος του με την ήρεμη 
κρυστάλλινη θάλασσα συναρπάζει. Το τοπωνύμιο Βαθύ σημαίνει ότι το λιμάνι 
βρίσκεται σε βαθύτερο, χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τη γύρω περιοχή ή ότι η 

θάλασσα έχει μεγάλο βάθος κοντά στην ξηρά για να προσεγγίζουν τα πλοία. 
 

3η μέρα Κυριακή 12/06/22: ΣΙΦΝΟΣ  
Ελεύθερη ημέρα  για  να  την  αξιοποιήσετε  όπως  εσείς  θέλετε. Μπορείτε να 
απολαύσετε το μπάνιο σας στις μαγευτικές παραλίες του νησιού ή μπορείτε να 

επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο Απολλωνίας. Το μουσείο του Συνδέσμου 
Σιφνίων βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και περιλαμβάνει εκθέματα από την 

παραδοσιακή ζωή του νησιού (ενδυμασίες, σπαθιά, είδη μελισσοκομικής και 
αγγειοπλαστικών κ.ά.) 
 

4η μέρα Δευτέρα 13/06/22 ΣΙΦΝΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ  - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Ελεύθερη μέρα μέχρι το νωρίς μεσημέρι και για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια 

επίσκεψη στην κοντινή Σέριφο , απόσταση μόνο 25 λεπτά με το πλοίο . 
Η Σέριφος είναι ένα μικρό νησί με παρθένο τοπίο , ανέγγιχτο από την τουριστική 
ανάπτυξη με τις 72 υπέροχες παραλίες της , ατέλειωτα μονοπάτια και το πανέμορφο 

ανάγλυφο τοπίο της. Στη Χώρα θα περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια που 
καταλήγουν στην κεντρική πλατεία του Αγίου Αθανασίου, που θυμίζει θεατρικό 

σκηνικό, στο χαριτωμένο νεοκλασικό δημαρχείο και στα καλόγουστα καφέ της με τις 
χρωματιστές καρέκλες και τις ανθισμένες γλάστρες. Μια διαφορετική, πιο 
κοσμοπολίτικη εικόνα προσφέρει ο παραλιακός δρόμος του Λιβαδιού, του λιμανιού 

του νησιού, με τις καφετέριες, τις ταβέρνες και τα μπαράκια στη σειρά, τις 
ψαρόβαρκες και τα ιστιοφόρα. Εδώ συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των ντόπιων και 

των επισκεπτών, γι’ αυτό και έχει σχεδόν πάντα κίνηση, ακόμα και αργά το βράδυ. 
Επιστροφή στη Σίφνο. 
Αργά το βράδυ επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το Ηράκλειο. Άφιξη στο 

λιμάνι του Ηρακλείου πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης 14/06. 

 



 

(Τη Σέριφο μπορείτε να επισκεφθείτε και την Κυριακή. Οι ώρες του πλοίου 
καθημερινά από τη Σίφνο στις  12.25 με επιστροφή στις 17.55 με κόστος εισιτηρίων 
50€ )(εφόσον κάνουμε γκρουπ η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 40€ & ΙΧ 70€) 

 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 

➢➢  Σε καταλύματα  δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια χωρίς πρωινό από   

235€   

➢➢  Σε καταλύματα με πρωινό σσεε  δδίίκκλλιινναα  ή τρίκλινα δδωωμμάάττιιαα  από 260€  

➢➢  Ειδικές τιμές για παιδιά και οικογένειες & ειδικές κατηγορίες 
καταλυμάτων (μεζονέτες ή διαμερίσματα) από 220€  

➢➢  ‘Όλα τα παιδιά έχουν έκπτωση 35€ από τις τιμές του καταλόγου μας  

➢➢    
 

*Η τιμή των καταλυμάτων κυμαίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
 
TIMH AYTOKINHTOY 90€ για τα πρώτα 40 ΙΧ και 110€ για τα επόμενα και για τις 

δύο διαδρομές 
ΤΙΜΗ ΜΟΤΟ 50€ και για τις δύο διαδρομές 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Τα εισιτήρια του πλοίου στο σαλόνι  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΙΦΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ με τo 
BLUE HORIZON της ΑΝΕΚ/SUPERFAST LINES.  

• 3 διαν/σεις σε κατάλυμα της επιλογής σας 
• Μεταφορές με πούλμαν - λιμάνι σε τόπο διαμονής – λιμάνι, όπου χρειάζεται.  
• Συνοδός του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια εκδρομέων αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

• Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο . 
• Τα εισιτήρια πλοίου ΣΙΦΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ & αν θελήσουμε την εκδρομή 

ανάλογα την συμμετοχή των ατόμων από περίπου 10€ το άτομο για το 
πούλμαν 

• Προαιρετική εκδρομή για το γύρο του νησιού της Σίφνου 20€ (μέγιστη 

χωρητικότητα πούλμαν 30 ατόμων) 
• Φόρος διαμονής (πληρώνεται κατευθείαν στο ξενοδοχείο 0,50€/ βραδιά)  

 
Επιβάρυνση ατόμου ανά διαδρομή σε καμπίνα: 

• Τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική 19€ 

• Δίκλινη εσωτερική 46€ 
• Τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική 33€ 

• Δίκλινη εξωτερική 58€ 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ενδεικτικός γιατί  προσθέτουμε συνεχώς) 
 
ΚΑΜΑΡΕΣ:  

Xerolithia, Xerolithia Land, Aiolos appartments, Evgenias appartments, Myrtia 
Studios, Kirikos Studios, Froudi rooms, Villa Frantzesca, Myrto Hotel, Boufounis 

Studios  
ΠΛΑΤΥΣ ΓΥΑΛΟΣ: 
Kochylia rooms, Karma rooms, Edem Hotel, Irini Pansion, Aerina Residencies,  

Alexandros Hotel κά 
 

Xerolithia https://www.sifnosxerolithia.gr/xerolithia/index.html 
Δίκλινο με πρωινό   295€ 
Xerolithia Land https://www.sifnosxerolithia.gr/xerolithialand/index.html 

Δίκλινο με πρωινό   290€ 
Αiolos Apts https://aeolosifnos.gr/  

Δίκλινο/τρίκλινο χωρίς πρωινό 260€ (πρωινό 7,5€ το άτομο) 
Evgenia Apts http://www.studios-eugenia.gr/  

Τρίκλινο χωρίς πρωινό   225€/Τετράκλινο   220€ 
Myrtia Studios http://studiosmirtia.gr/    
Δίκλινο χωρίς πρωινό   235€ 

Kirikos Studios https://sifnoskirikos.gr/    
Δίκλινο χωρίς πρωινό   235€/τρίκλινο   215€ 

Froudi Rooms  https://froudi.gr/?lang=el  
Δίκλινο χωρίς πρωινό   255€/τρίκλινο   235€ 
Villa Franzesca https://www.villafrazeska.com/?lang=el  

Δίκλινο με πρωινό 275€/τρίκλινο 265€/τετράκλινο 260€ 
Myrto Hotel https://www.hotel-myrto.gr/gr/  

Δίκλινο με πρωινό από 255€ 
Κohylia Rooms https://www.sifnoskohylia.gr/  
Δίκλινο με πρωινό 275€/τρίκλινο 260€ 

Karma Rooms  https://www.karmasifnos.gr/EL/  
Δίκλινο χωρίς πρωινό 245€/μονόκλινο 290€ 

Εdem Hotel https://www.sifnosedem.gr/  
Δίκλινο /τετράκλινο με πρωινό 260€ 
Eirini Pension  https://www.irinipension.com/el  

Δίκλινο/τρίκλινο με πρωινό (καλάθι) 245€ 
Aerina Residencies https://www.foscollection.gr/apartments-platis-gialos-

sifnos  
Tρίκλινο 335€/τετράκλινο 325€/πεντάκλινο 290€ 
Boufounis Studios https://boufounisstudios.com/ 

Δίκλινο  260€/τρίκλινο 240€/τετράκλινο 235€ 
 

 
Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι το άτομο στο δωμάτιο στο σύνολο των 
διανυκτερεύσεων, με εισιτήρια πλοίου σε οικονομική θέση και μεταφορές 

από/προς το λιμάνι. 
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ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
 
Στις Καμάρες (τα περισσότερα δίπλα στην παραλία): 
Αραξοβόλι (2284032362)    παραδοσιακή κουζίνα / θαλασσινά 
Μερόπη (2284031672)   παραδοσιακή κουζίνα 
Camaron (2284032378)   ελληνική πίτσα 
Αραξοβόλι (2284032362)   μεσογειακή κουζίνα / θαλασσινά 
Passione Italiana (2284035513)  ιταλικό εστιατόριο 
 
Στον Πλατύ Γιαλό (πάνω στη θάλασσα): 
Yalos Seaside Obession (2284071507) μεσογειακή κουζίνα / θαλασσινά 
Omega3 (2284072014)   θαλασσινά 
Το Στέκι (2284071215)   παραδοσιακή κουζίνα 
Κυκλάδες (2284071220)   ελληνική / παραδοσιακή κουζίνα 
Café-meze Misso misso (2284071337) μεζεδοπωλείο 
 
Στην Απολλωνία (ανοικτά κυρίως βράδυ): 
Cayenne Art Gallery (2284031080)  ελληνικές ιδιαίτερες γεύσεις 
Mama mia (2284033086)   ιταλικό / πιτσαρία 
Δρακάκης Καφενείο (6972123571)  μεζεδοπωλείο 
Τσελεμεντές Καφενείο (2284031366) μεζεδοπωλείο / ουζερί 
Ωκύαλος (2284032060)   τοπική κουζίνα 
 
Στον Αρτεμώνα (ανοικτά κυρίως βράδυ): 
Μαργαρίτα (2284031058)   μεζεδοπωλείο 
Μωσαϊκό (2284033562)   μεζεδοπωλείο / τσιπουράδικο 
Το Περιβόλι (2284031953)   εστιατόριο / ιδιαίτερες γεύσεις 
Ο Αγγελές (2284031241)   δικά του κρέατα  
Το Κίτρινο Ποδήλατο     ζαχαροπλαστείο 
Θεοδώρου     παραδοσιακά γλυκά πακέτο 
 
Στο Βαθύ (πάνω στη θάλασσα): 
Ωκεανίδα (2284071140)   μεζεδοπωλείο / ταβέρνα 
Το Τσικάλι (2284071150)   μεζεδοπωλείο / ταβέρνα 
 
Στο Φάρο (σε λιμανάκι): 
Ωκεανίδα (2284071140)   ψαροταβέρνα 
   
Στη Χρυσοπηγή (πάνω στη θάλασσα): 
Χρυσοπηγή restaurant (2284071295) μεζέδες / θαλασσινά 
Το Αποκοφτό (2284071272)   ελληνικά μεσογειακή κουζίνα, ψάρι 
 
Στη Χερσόνησο (πάνω στη θάλασσα): 
Αμμουδιά (228402284033118)  μεζέδες / θαλασσινά 
 
 
 
    



 

Sifnos Car & Moto Rental 

 

1. PROTO MOTO CAR Tel. +30 

22840 33791 

info@protomotocar.gr 

 

 
2. SUNTRAIL MOTO CAR 

Tel. +30 22840 33044 

motorcar@suntrail.gr 

 

3. EL MAR CAR RENTAL 

Tel. +30 22840 31040 

info@elmar-sifnos.gr 

 
 

4. RAC  S.A  CAR  RENTAL 

Tel. +30 22840 35170 

reservations@rac-sa.gr. 

 
5. SIFNOS TRAVEL CAR 

RENTAL Tel. +30 22840 

33383 sarah@sifnostravel.com 

 

6. AUTO MOTO APOLLO Tel. 

+30 22840 33333 

info@automotoapollo.gr 

 

7. SIFNOS DRIVE CAR 

RENTAL Tel. +30 22840 

31111 rent@sifnosdrive.gr 

 

8. MILES AWAY CAR RENTAL 

Tel. +30 22840 71373 

sales@milesaway.gr 

 

9. CHRYSOPIGI CAR 

RENTAL Tel. +30 22840 

71523 

info@sifnoschrisopigi.gr 
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