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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 2018
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι καθαρά προαιρετική. Συνθέσαμε
και κανονίσαμε το πρόγραμμα αυτό χωρίς να έχουμε κάποιο
προσωπικό όφελος με στόχο να σας προσφέρουμε μια όμορφη
γνωριμία με τις φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές του νησιού έξω από
τα μαθήματα της γιόγκα.
Η επιλογή των προτάσεων μας οφείλεται στην προσωπική μας εμπειρία
στο νησί, σε έρευνα, και στις συστάσεις των ντόπιων. Ελπίζουμε να
εκτιμήσετε αυτήν την προσπάθειά μας.
*η τοποθεσία όπου θα διεξάγονται όλα τα απογευµατινά µας µαθήµατα
(∆ιαλογισµού), θα επιβεβαιώνονται το πρωινό της ίδιας µέρας. Το παρών
πρόγραµµα µπορεί να αλλάξει εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή άλλων
σηµαντικών παραγόντων.

Τετάρτη 11.07
•

06:00 - 09.00Πρωϊνή yoga

Άφιξη στο ξενοδοχείο.
Πρόταση για µπάνιο: Στον κόλπο του Κεραµέ, ακριβώς κάτω από το
ξενοδοχείο.
Φαγητό: Στο εστιατόριο του Κεραµέ που ανοίγει από τις 16.00, ή στο Κοράλι
στον Εύδηλο.
•

19.00 µµ Γνωριµία µε τις δασκάλες και το γκρούπ, παρουσίαση του
προγράµµατος µαθηµάτων και του προαιρετικού προγράµµατος
επιπλέον δραστηριοτήτων, συζήτηση αποριών. Στο εστιατόριο (Μύλος)
του ξενοδοχείου Κεραµέ.

Καθοδήγηση σε εξωτερικό χώρο κοντά στο ξενοδοχείο Κεραµέ για το µάθηµα
βαθιάς ξεκούρασης και αναζωογόνησης µε διαλογιστικές τεχνικές και
χαλάρωση.
Βραδινός περίπατος στον Εύδηλο για όσους το επιθυµούν.
Σχετικά µε τον Εύδηλο: Ο Εύδηλος είναι το δεύτερο λιµάνι της Ικαρίας και
βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του νησιού, 40 χλµ βορειοδυτικά από την
πρωτεύουσα του νησιού, τον Άγιο Κήρυκο. Το όνοµα του χωριού σχετίζεται µε
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την ιστορία του. Ιδρύθηκε το 1830, όταν οι πειρατικές επιθέσεις στο νησί είχαν
τελειώσει, και έτσι ο νέος αυτός οικισµός µπορούσε να χτιστεί χαµηλά, σε
φανερό σηµείο και δίπλα στη θάλασσα. Ευ-δη-λoς: ο φανερός, ο πρόδηλος.

Πέµπτη 12/07
•
•

06:00 - 09:00 π.µ. Πρωϊνή Γιόγκα στον χώρο πάνω από την πισίνα του
Κεραµέ.
09:00 - 10:30Τσάι και πρωϊνό.

Ξεκούραση - προετοιµασία, µεσηµεριανό στο εστιατόριο του Μύλου που
ανοίγει από τις 16.00 ή τον Εύδηλο.
•

•

16.30 Αναχώρηση µε πούλµαν µπροστά από το ξενοδοχείο, για να
συναντήσουµε τον ξεναγό φύσης στο µικρό φράγµα, από όπου θα
κάνουµε πεζοπορία µέσα στη φύση και χωριά των Ραχών. (2-2,5
ώρες). Θα καταλήξουµε στον Χριστό Ραχών, και στο εκκλησάκι Αη
Γιάννη, όπου στις
22.00 Μουσική εκδήλωση µε 5 ευρώ είσοδο, στον προαύλιο χώρο του
Αη Γιάννη στις Ράχες, µε ανατολίτικα, Σµυρνέϊκα, Πολίτικα µε
διακεκριµένους µουσικούς όπως οι Βούλγαρης, Κλαπάκης,
Λαµπροπούλου, Παραουλάκης, Κώτη.

Επιστροφή µε το πούλµαν ή µε ταξί για όσους θέλουν να κινηθούν
ανεξάρτητα.
*Η συµµετοχή στην πεζοπορία, ανάλογα το σύνολο των συµµετεχόντων
κοστίζει 4-8 ευρώ).
**Η µεταφορά µας µε το πούλµαν, κοστίζει πάντα ανάλογα τη διαδροµή και
αριθµό συµµετεχόντων, από 5-13 ευρώ (µε επιστροφή κάποιες).

Παρασκευή 13/7
•
•
•

6.00 - 9.00 πµ µάθηµα,
9.00-10.30 πµ Πρωινό
13.30 Αναχώρηση µε το πούλµαν από το ξενοδοχείο για Μαγγανίτη.
Από εκεί, στις 15.30 θα πάρουµε καραβάκι για την ήσυχη και
πανέµορφη παραλία Τραπαλού. Γεύµα στην µοναδική και
παραδοσιακή ταβέρνα στην παραλία.

Σε περίπτωση υψηλών µποφόρ την Παρασκευή, η εκδροµή για Τραπάλου θα
γίνει ηµέρα Τρίτη. Αν δεν υπάρχουν µποφόρ, θα διατηρηθεί το πρόγραµµα
όπως έχει.
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Απογευµατινό µάθηµα διαλογισµού στην Τραπάλου.
Αναχώρηση µε το καραβάκι στις 20.00, επιστροφή µε το πούλµαν στο
ξενοδοχείο.Επιστροφή µε το καΐκι από όπου θα απολαµβάνουµε τη δύση του
ηλίου.
Σχετικά µε Τραπάλου: Καθώς το καΐκι δεν βγαίνει ως το γιαλό, όσοι θέλουν θα
βουτήξουν ή µεταφερθούν µε µικρότερη βάρκα στην ακτή. Στην Τραπαλού,
κατόπιν συνεννοήσεως, µπορούµε να απολαύσουµε δίπλα στη θάλασσα και
στην µοναδική ταβέρνα τη τοποθεσίας, φρέσκο ψάρι. ∆εν υπάρχει πρόσβαση
στην Τραπαλού µέσω δρόµου, και η παραλία αυτή δεν διαθέτει ξαπλώστρες ή
οµπρέλες. Υπάρχουν φυσικές σκιές και η ταβέρνα. Η παραλία είναι
αµµουδερή, µεγάλη, και περιβάλλεται από µικρή βλάστηση.
Όσοι επιθυµούν µπορούν να µεταφερθούν µε ταξί πάλι στον Χριστό Ραχών
για να απολαύσουν στις 22.00 πάλι µουσική συναυλία στον προαύλιο χώρο
του Αη Γιάννη στις Ράχες.
Πρώτο µέρος Ανατολική µουσική
∆εύτερο µέρος Γκουβέντας, Πλούµη και παρουσίαση παραδοσιακών χορών.

Σάββατο 14/07
• 6.00 - 9.00 πµ µάθηµα,
• 9.00-10.30 πµ Πρωινό
Πιθανή απογευµατινή πεζοπορία µε τον ξεναγό φύσης(περιµένουµε
επιβεβαίωση), ή εναλλακτικά αναχώρηση µε το πούλµαν στις 14.30 για
επίσκεψη στον Να. Όπου µπορούµε να γευµατίσουµε και θαυµάσουµε τη θέα
από ψηλά, να περπατήσουµε προς τον καταρράκτη και βάθρα, να
κολυµπήσουµε, 19:30: ∆ιαλογισµός. Καθώς ο ήλιος θα χαµηλώνει, στο
µοναδικό αυτό οικοσύστηµα του Να, θα ασκηθούµε σε διαλογιστικές και
αναζωογονητικές τεχνικές
•

20.40 Αναχώρηση- Επιστροφή.

Παραπάνω πληροφορίες για τον Να:Για να κατεβείτε στην παραλία πρέπει να
κατεβείτε πολλές σκάλες. Η παραλία αυτή δεν έχει ξαπλώστρες ή οµπρέλες
αλλά µόνο λίγες φυσικές σκιές, για αυτό και επιλέγουµε να κατεβούµε σ’αυτήν
µετά το µεσηµέρι.
Η πεζοπορία προς τον καταρράκτη απαιτεί κατάλληλη ενδυµασία και
παπούτσια. (Θα χρειαστεί να σκαρφαλώσετε και κάποιους βράχους, διάρκεια:
15-20 λεπτά). ∆ίπλα στην παραλία, θα δείτε επίσης τα ερείπια του αρχαίου
ναού της Αρτέµιδος, προστάτιδα της φύσης και του κυνηγιού. Η ύπαρξη του
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ναού της Αρτέµιδος στον Να, προδίδει ότι είναι µια περιοχή µε πλούσιο
οικοσύστηµα και ιδιαίτερη αύρα.

Κυριακή 15/7
•
•
•

6:00 - 7:30 µάθηµα (το µάθηµα θα λήξει νωρίτερα και θα συµπληρωθεί
άλλη µέρα) για να φύγουµε στις
8:00 να προλάβουµε το καράβι στις 9:15 από Άγιο Κήρυκο για
Φούρνους.
16.50 επιστροφή µε καράβι και πούλµαν στο ξενοδοχείο.

Κόστος καταµαράν 15€ µε επιστροφή, αν τα κλείσουµε µια µέρα πριν.

∆ευτέρα 16/7
•
•

6:00-9:00 πµ µάθηµα
10.30 Αναχώρηση για τα Θερµά (Άγιος Κήρυκος) όπου θα
επισκεφθούµε τα ιαµατικά δηµοτικά λουτρά, και το φυσικό λουτρό της
Σπηλιάς. Τα λουτρά βρίσκονται στην παραλία των Θερµών µέσα σε µια
φυσική σπηλιά , όπου βρίσκεται και η οµώνυµη πηγή, ακριβώς δίπλα
από τη µαρίνα και τις τοπικές ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία. Η
Υδροθεραπεία/Λουτροθεραπεία πρέπει να γίνεται µε άδειο στοµάχι ή 3
ώρες µετά την χώνευση. ∆εν επιτρέπεται η χρήση καλλυντικών και
λοιπών λαδιών, γιατί επηρεάζουν τη σύσταση του ιαµατικού νερού.
Οι ώρες λειτουργίας των κλειστών δηµοτικών λουτρών είναι 8.00-15.00
και 17.00-20.00.

•
•

16.00 Αναχώρηση από Θερµά για επιστροφή και ξεκούραση.
19.30: Βαθιά ξεκούραση και εξισορροπητικές αναπνευστικές τεχνικές
σε τοποθεσία που θα διευκρινιστεί κοντά στο ξενοδοχείο Κεραµέ.

Τρίτη 17/7
•
•
•

06:00 - 09:00 π.µ. Γιόγκα.
09:00 - 10:00 π.µ Τσάι µε Ικαριώτικα βότανα, και πρωινό.
10:30 Αναχώρηση για τον Μαγγανίτη. Από εκεί, θα περπατήσετε και θα
οδηγηθείτε στην µαγευτική παραλία «Σευχέλες». Το µονοπάτι για τις
Σευχέλες» σε κάποια σηµεία είναι στενό, και προς το τέλος θα
χρειαστεί να ανεβοκατέβετε κάποια βράχια.(όλη η διαδροµή
υπολογίζεται στα 15 λεπτά). Καθώς αραιώνουν τα βράχια, µας
αποκαλύπτεται το αξεπέραστο τοπίο της παραλίας αυτής, που µας
αποζηµιώνει για την προσπάθεια που καταβάλλαµε. Οι Σευχέλλες είναι
αµµουδερή παραλία όπου τεράστιοι λευκοί βράχοι προσφέρουν φυσική
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•
•

•

σκιά, ενώ τα νερά είναι κρυστάλλινα και τυρκουάζ. Καλό είναι να έχετε
µαζί σας νερά και κάποιο σνάκ.
15:30 Επιστροφή και ξεκούραση.
19:00 Αναχώρηση για να πιούµε καφέ ή γευµατίσουµε στο γραφικό
κόλπο του Καραβόσταµου ή στην κορυφή του γραφικού χωριού
Αρέθουσα, απολαµβάνοντας την πανοραµική θέα από το εστιατόριο
(Πηγη). Ενώ αργότερα θα περπατήσουµε µέσα στο χωριό.
19:30 ∆ιαλογισµός

Όποιος το επιθυµεί, µπορεί να παραµείνει στον Αθέρα, για το Πανηγύρι της
επετείου της Ικαριώτικης επανάστασης, µε χορό και φαγητό, που θα
ξεκινήσει µετά τις 9µµ και θα συνεχιστεί µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της
επόµενης µέρας. Την ίδια βραδιά, υπάρχουν πανηγύρια σε άλλες τοποθεσίες
στον Άγιο Κήρυκο.

Τετάρτη 18.07
•
•
•

06:30 π.µ. µάθηµα Γιόγκα στη βεράντα του ξενοδοχείου Κεραµέ.
09:00 - 10:30 π.µ Τσάι µε Ικαριώτικα βότανα, και πρωινό.
Ξεκούραση-Αναχωρήσεις.

Αν έχετε τον χρόνο µπορείτε να µεταβείτε µε ταξί για καφέ και µπάνιο στο
πολύ κοντινό παραθαλάσσιο χωριό Καραβόσταµο ή στο ωραίο χωριό
Ακαµάτρα ή Βρακάδες.
Αναχωρήσεις µε το δηµοτικό λεωφορείο ή ταξί για αεροδρόµιο ή λιµάνι.
Το πρωί αναχωρεί το δηµοτικό λεωφορείο από τον Εύδηλο στις 8.
Αν πετάτε το µεσηµέρι από το αεροδρόµιο, µπορείτε να µεταβείτε µε ταξί που
θα µοιραστείτε µε άλλους συµµετέχοντες.
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