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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΙΔΟΥΣΑ
(ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΙΝΩΝ - ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΥΘΝΟ -
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ - ΑΘΗΝΑ

1η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα
Αναχωρούμε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7.30 ώρα το 
πρωί για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο 
και μέσω του Ισθμού της Κορίνθου φθάνουμε στα ιστορικά 
Καλάβρυτα, όπου θα δούμε τον ιστορικό πλάτανο και το λά-
βαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Προσκύνημα στην Ιερά 
Μονή Αγίας Λαύρα και στο Μέγα Σπήλαιο, όπου η εικόνα της 
Παναγίας είναι φτιαγμένη από κερί και μαστίχα. Ακολούθως 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια για την Πάτρα, 
προσκύνημα στον Απόστολο Ανδρέα και διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα μέσω Κυλλήνης θα πάρουμε το καράβι για 
το άνθος της Ανατολής πατρίδα του Σολωμού και Κάλβου τη 
Ζάκυνθο Φθάνοντας θα έχουμε μια περιήγηση για γνωριμία 
με την πόλη και επίσκεψη στην τρίκλιτη Βασιλική του πολιού-
χου του νησιού Αγίου Διονυσίου με το πυργοειδές καμπανα-
ριό του ναού που θυμίζει αυτό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 
Στο ναό φυλάσσετε το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο είναι 
τοποθετημένο μέσα σε μια ασημένια λάρνακα. Ακολουθεί το 
μουσείο Σολωμού και Κάλβου και συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον λόφο του Στράνη όπου ο ποιητής μας Σολομός εμπνεύ-
στηκε και έγραψε τον Εθνικό μας ύμνο. Χρόνο σε εστιατόριο 
για γεύμα και για βόλτα στην πόλη. Αργά το απόγευμα ανα-
χωρούμε για το ξενοδοχείο, θα διανυκτερεύσουμε στην πρω-
τεύουσα του νησιού Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι.

3η Μέρα
Πρόγευμα και αρχίζουμε με περιήγηση της πόλης. Ακολου-
θεί επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται 
ιερό λείψανο εκ του δεξιού ποδός (πέλμα) του, απεξαρθωμέ-
νο που φέρει τη σάρκα, το αίμα αποξηραμένο, καθώς είναι 
εμφανής και η οπή από το καρφί της σταύρωσης του. Συνεχί-
ζουμε για τον ιερό ναό Παναγίας των Κρίνων, θα γνωρίσουμε 
για το θαύμα το πώς στις 14 και 15 Αυγούστου αποξηραμένοι 
κρίνοι ανθίζουν στην εικόνα της. Μετά φθανουμε στην κοσμο-
πολίτικη πόλη Αγία Ευφημία. Χρόνος για βόλτα και για γεύ-
μα. Αργά το απόγευμα θα συμμετάσχουμε στον πανηγυρικό 
εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο ναό της Παναγίας 
Φιδούσας, θα γνωρίσουμε για το θαύμα που είναι το μοναδι-
κό στο κόσμο. Τα λεγόμενα Φίδια της Παναγίας πού τα βαστά-
νε οι κάτοικοι στα χέρια των ως ευλογία. Κατά την παράδοση 
η εκκλησία ήταν γυναικείο μοναστήρι και όταν πειρατές ήλθαν 
να το λεηλατήσουν, οι μοναχές με τις προσευχές των στο Θεό 
ο Θεός τις μεταμόρφωσε σε άκακα φιδάκια με σταυρό στο 
μέτωπο. Θα πάρουμε και εμείς τα φίδια στα χέρια μας χωρίς 
να μας δαγκώνουν ως ευλογία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Μέρα
Εκκλησιασμός στον ιερό μητροπολιτικό ναό της Παναγίας στο 
Αργοστόλι. Συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο όπου μπο-
ρείτε να γευματίσετε σε μια από τις παραλιακές ταβέρνες. Το 
απόγευμα θα συμμετάσχουμε στην παράκληση και Λιτάνευ-
ση του ολόσωμου σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Εδώ 
με δέος οι προσκυνητές περιμένουν να περάσουν το ολόσω-
μο σκήνωμα του Αγίου όρθιο από επάνω των ως ευλογία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Το βράδυ μπορείτε να κάνετε μια 

βόλτα στο γραφικό Λιθόστρωτο, με τα καφέ και τα ουζερί της 
πόλης θα σας ενθουσιάσει.

5η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το τουριστικό φέρετρο 
της Κεφαλονιάς το Φισκάρδο. Ακολούθως από εκεί με καράβι, 
φθάνουμε στη νήσο Λευκάδα. Επίσκεψη στη Μονή Παναγίας 
Φανερωμένης και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο τουριστι-
κό νησί το Νυδρί. Χρόνος για βόλτα. Γεύμα και προαιρετική 
κρουαζιέρα στο νησάκι του Σκορπιού. Ακολούθως στο ξενο-
δοχείο της Πρέβεζας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

6η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Ηγουμενίτσα. Θα 
πάρουμε το καράβι με προορισμό το νησί των Φαιάκων, 
την Κέρκυρα. Επίσκεψη στο νησί στο περίφημο Κανόνι, στο 
Αχίλλειο, κτισμένο από την Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελι-
σάβετ, το Ποντικονήσι, τη Μονή Βλαχερνών, τον Πολιούχο 
Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Θεοδώρα. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στην Πρέβεζα.

7η Μέρα
Πρόγευμα και μέσω της πόλης Ναύπακτο, περνώντας από 
το κοσμοπολίτικο Γαλαξίδι και την Ιτέα, φθάνουμε στο ιστο-
ρικό Μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά. Προσκύνημα, 
γεύμα στην Αράχωβα και ακολούθως παίρνουμε το δρόμο για 
την Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 
8η Μέρα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στην Κύπρο.
___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €770 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €845 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €670 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 4 μεσημεριανά γεύματα.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Λευκάδας 

- Κέρκυρας.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
* Φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σπή-

λαια.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Αναχώρηση:  12 Αυγούστου   - Επιστροφή: 19 Αυγούστου (επί της εορτής της Παναγίας των Φιδιών)
  16 Ιουλίου    - Επιστροφή: 23 Ιουλίου
  3 Σεπτεμβρίου  - Επιστροφή: 10 Σεπτεμβρίου
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 6 ΜΕΡΕΣ
ΚΟΡΙΝΘΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΑΣΤΑ - ΑΘΗΝΑ - ΑΝΔΡΟ -
ΤΗΝΟ - ΕΥΒΟΙΑ

2η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Κόριθνο - Αγ. Θεοδώρα - Τρίπολη
Αναχωρούμε στις 7.30 ώρα πρωί από το αεροδρόμιο Λάρ-
νακας για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο 
και αρχίζουμε μια πανέμορφη διαδρομή για να γνωρίσουμε 
πόλεις και χωριά με προσκυνήματα και αξιοθέατα της Ελλά-
δος. Πρώτη μας επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργο-
ϋπηκόου στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως στάση στον Ισθμό 
της Κορίνθου για να θαυμάσουμε το τεχνητό κανάλι που συν-
δέει το Σαρωνικό με το Ιόνιο Πέλαγος. Μετά συνεχίζουμε για 
το ορεινό χωριό Βάστα που είναι απλωμένο αμφιθεατρικά σε 
καταπράσινη βουνοπλαγιά με βελανιδιές, πλατάνια και κυπα-
ρίσσια για να δούμε το Βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώ-
ρας του 10ου αιώνα. Από την στέγη του προβάλλουν 17 τερά-
στια δέντρα και από τα θεμέλια του αναβλύζει νερό. Σύμφωνα 
με την παράδοση όταν μαρτύρησε η Αγία Θεοδώρα, ζήτησε 
από το Θεό το σώμα της να γίνει ναός (σημερινό εκκλησά-
κι),τα μαλλιά της δένδρα (πάνω από το εκκλησάκι)και το αίμα 
της πηγή με νερό (αναβλύζει από τα θεμέλια της εκκλησίας). 
Μετά θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύ-
σουμε στην Τρίπολη. Τακτοποίηση και χρόνος για βόλτα και 
για επίσκεψη στην πλατεία του Άρεως με τις παραδοσιακές 
ταβέρνες και άλλα αξιοθέατα της πόλης. 

2η Μέρα: Παναγία Μαλεβή - Ναύπλιο - Όσιο Πατάπιο - 
Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μονα-
στήρι της Παναγίας Μαλεβής που υπάρχει η θαυματουργική 
εικόνα από τις 70, που ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. 
Από το 1964 αναβλύζει Άγιο Μύρο, χάρη στο οποίο πολλοί 
ασθενείς θεραπεύονται. Μετά συνεχίζουμε για το ιστορικό 
Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εδώ βρίσκεται 
το Φρούριο Μπούρτζι το παλιό κάστρο στο Παλαμήδι με τις 
φυλακές του Κολοκοτρώνη, η πλατεία συντάγματος με την 
πρώτη σχολή ευελπίδων και άλλα αξιοθέατα. Ακολουθεί το 
μοναστήρι του Οσίου Παταπίου που βρίσκεται το ολόσωμο 
σκήνωμα του. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο 
που θα διανυκτερεύσουμε στην Αθήνα. Στην διαδρομή μας θα 
έχουμε στάση σε εστιατόριο για γεύμα. 

3η Μέρα: Αθήνα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για ψώνια.

4η Μέρα: Άγ. Ιωάννη Ρώσσο - Άγ. Παρθένιο Λαμψάκου - 
Όσιο Δαυίδ - Άγ. Εφραίμ Νέα Μάκρη - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη νήσο Εύβοια. Στάση στην 
Χαλκίδα για να δούμε το φαινόμενο της παλίρροιας και της 
άμπωτης. Ακολουθεί η Ιερά μονή του Οσίου Παρθενίου 
Λαμψάκου και Αγίου Ιωάννη Ρώσου που βρίσκεται το ιερό 
σκήνωμα του. Εδώ θα έχουμε χρόνο για γεύμα και για επί-
σκεψη στα καταστήματα αναμνηστικών δώρων. Ακολούθως 
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, όπου 
θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. 
Στην επιστροφή μας για το ξενοδοχείο θα περάσουμε από την 
Ι.Μ.Οσίου Εφραίμ στην Νέα Μάκρη. Για το βράδυ προτείνου-
με παραδοσιακή βραδιά με χορούς, τραγούδια με γεύμα σε 
κέντρο στην Πλάκα.

5η Μέρα: Αγ. Μαρίνα - Άγ. Νικόλαο - Άνδρο - Τήνο
Πρόγευμα και αναχώρηση από το λιμάνι της Ραφήνας για τη 
νήσο Άνδρο. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου Μύρων, με την ευωδιάζουσα κάρα του Νεο-
μάρτυρα Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις, την Μυρόβλυτη εικόνα 
της Παναγίας και ιερά λείψανα Αγίων. Ακολουθεί το μοναστήρι 
της Αγίας Μαρίνας με τη θαυματουργή εικόνα και το Άγιο λεί-
ψανο της. Αφού πάρουμε ευλογία και την ευχή του Γέροντα αν 
είναι στο μοναστήρι, θα καταλήξουμε στο τουριστικό θέρετρο 
Πατσί. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Χρόνος ελεύθερος και στη 
συνέχεια στο λιμάνι της Άνδρου όπου θα πάρουμε το καράβι 
για το νησί της Μεγαλόχαρης μας Τήνο. Άφιξη, και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση στην Τήνο. 

6η Μέρα: Παναγία Τήνου - Οσία Πελαγία - Ραφήνα - Αερο-
δρόμιο Αθήνας - Λάρνακα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ναό της Παναγίας Τήνου (γίνεται 
καθημερινώς ακολουθία και παράκληση). Ο ναός χτίστηκε στο 
σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό 
τρόπο μετά από όραμα μιας απλής και ταπεινής μοναχής της 
οσίας Πελαγίας. Ακολουθεί το Κεχροβούνι με το μοναστήρι 
της οσίας Πελαγίας. Προσκύνημα στην ιερά κάρα, περιήγηση 
στους ιερούς χώρους, στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής και στην 
έκθεση εργοχείρων. Επιστροφή στην πόλη, χρόνος ελεύθε-
ρος για να επισκεφθείτε τις παραλιακές ψαροταβέρνες και να 
κάνετε τα ψώνια σας σε καταστήματα αναμνηστικών δώρων. 
Συνέχεια αναχωρούμε από Τήνο με προορισμό την Ραφήνα 
και το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστρο-
φής.

___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €775 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* Εισιτήριο των φέρρυ μπόουτ για Τήνο, Άνδρο.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λε-

ωφορείο.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
* Έμπειρο συνοδό σε όλη τη διαδρομή.
* Πρόγευμα καθημερινά και 4 μεσημεριανά γεύματα.
* Φ.Π.Α. και ο φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 13 Ιουνίου  27 Ιουνίου 4 Ιουλίου 18 Ιουλίου 25 Ιουλίου 6 Αυγούστου
    27 Αυγούστου   26 Σεπτεμβρίου (αργία 1η Οκτωβρίου)   25 Οκτωβρίου (αργία 28η Οκτωβρίου)
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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

3η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση των εκδρομέων με απογευματινή πτήση και 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλο-
νίκη.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Καστοριά
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Βέρμιο μέσω Βέρροι-
ας για το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας της Σουμελάς. 
Στη συνέχεια στο πανέμορφο πάρκο της Νάουσας. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για τους καταρράκτες της 
Έδεσσας. Ακολούθως διανυκτέρευση στην πανέμορφη Κα-
στοριά.

3η μέρα: Καστοριά - Πρέσπες - Καστοριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις λίμνες Πρέσπες, ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το νησάκι Άγιος Αχίλλειος 
με την πλωτή του γέφυρα, το Κεφαλοχώρι της περιοχής Άγιο 
Γερμανό και το χωριό Ψαράδες, ένα εντυπωσιακό ψαράδικο 
χωριό. Χρόνος για βόλτα, γεύμα και για προαιρετική κρουα-
ζιέρα. Ακολουθεί η επιστροφή μας στην Καστοριά. Θα έχουμε 
περιήγηση της πόλης, θα δούμε τα χαρακτηριστικά αρχοντι-
κά, θα θαυμάσουμε τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπή-
λιο (7000 π.Χ.), τη λίμνη Ορεστιάδα, την σπηλιά του Δράκου 
με την πλωτή γέφυρα και θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της 
Παναγίας Μαυριώτισσας που υπολογίζεται ότι έχει χτιστεί επί 
εποχής του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Καστοριά.

4η μέρα: Καστοριά - Οχρίδα
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση με πούλμαν για το μεγάλο προ-
σκύνημα στην Ιερά Μονή της Αγίας Σοφίας Κλεισούρας και 
ακολούθως για τον συνοριακό σταθμό Νίκης. Έλεγχος δια-
βατηρίων και στάση στα Duty Free για ψώνια. Κατόπιν ανα-
χωρούμε για την πόλη Μοναστήρι (Σλαβικά Μπίτολα), όπου 
θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγί-
ου Δημητρίου (1830) και το σκεπαστό παραδοσιακό παζάρι 
(Stara Carsija). Ακολούθως συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς 
την πόλη της Οχρίδας, αφού επισκεφθούμε πρώτα το μονα-
στήρι του Οσίου Ναούμ. Από αυτό το ιστορικό Μοναστήρι ξε-
κίνησαν την δράση τους, οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και 
Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων. Αφού περάσουμε από τις 
πηγές του ποταμού Μαύρου Δρίνου (Τσέρνι Ντριν) θα κατα-
λήξουμε στην πόλη της Οχρίδας για διανυκτέρευση.

5η μέρα: Οχρίδα - Μοναστήρια
Μετά το πρωινό ξενάγηση στην πόλη της Οχρίδας, με τα ελ-
ληνικά αρχοντικά, τις Βυζαντινές Εκκλησίες και τα γραφικά 
σοκάκια της παλιάς πόλης. Φτάνουμε στην Παναγία την Περί-
βλεπτο, που κτίστηκε το 1295 από τον γαμπρό του αυτοκρά-
τορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Οι θαυμάσιες τοιχογραφίες 
που κοσμούν το εσωτερικό της εκκλησίας αποτελούν εξαίσια 
δείγματα της βυζαντινής αγιογραφικής τεχνοτροπίας. Κατόπιν 
επίσκεψη στο ναό της Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για μια επι-
βλητική Βασιλική που κτίστηκε μεταξύ του 1037 και του 1055 
και υπήρξε για μεγάλο διάστημα ο Καθεδρικός Ναός της Αρ-
χιεπισκοπής της Οχρίδας. Οι τοιχογραφίες που την κοσμούν 
χρονολογούνται από τον 11ο και τον 14ο αιώνα. Στη συνέχεια 

επίσκεψη στο Κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και στο Μουσείο 
της πόλης που στεγάζεται σε ένα υπέροχο αρχοντικό. Ακο-
λούθως στην κεντρική Πλατεία της πόλης για ένα καφέ και για 
να δούμε τα εργαστήρια αγιογραφίας σε πάπυρο. Το απόγευ-
μα προαιρετική κρουαζιέρα στη λίμνη της Οχρίδας. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Οχρίδα
Μετά το πρωινό, ακολουθώντας μια θαυμάσιας ομορφιάς δι-
αδρομή κατά μήκος του ποταμού μέσα από το φαράγγι της 
Ράντιτσα θα φθάσουμε στο Μοναστήρι Γιοβάν Μπιγκόρσκι, 
ένα από τα σημαντικότερα Βυζαντινά μοναστήρια των Βαλκα-
νίων. Ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα και αποτελεί ένα εντυπω-
σιακό συγκρότημα με χαρακτηριστικό τις ξύλινες κατασκευές 
του. Ακολούθως επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, στη λίμνη του Μαύροβο, όπου θα έχουμε στά-
ση για καφέ και επιστροφή στην Οχρίδα. Απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Οχρίδα - Φλώρινα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε από την Οχρίδα, μέσω των 
συνόρων της Νίκης, για τη Φλώρινα. Στάση για καφέ και ακο-
λούθως για την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη 
Σουρωτή, όπου βρίσκεται ο τάφος του ξακουστού Αγίου Γέ-
ροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 
Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης. Υπό-
λοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

8η μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Λάρνακα.
___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €735 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €670 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Οχρίδα - 2 βράδια σε 

ξενοδοχείο 4* στην Καστοριά - 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* 
στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα.

* 4 γεύματα.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
* Έμπειρο συνοδό- ξεναγό.
* Φ.Π.Α. - Φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 6 Ιουλίου  9 Ιουλίου  16 Ιουλίου  23 Ιουλίου
   1 Αυγούστου  8 Αυγούστου  15 Αυγούστου 26 Αυγούστου
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4η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Βόλος
Συγκέντρωση των επιβατών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Με την άφιξη μας θα επιβι-
βαστούμε σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν και αναχώ-
ρηση μέσω Λάρισας για το Βόλο. Διανυκτέρευση στον Βόλο.

2η Μέρα: Πήλιο - Βόλος
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μηλιές, ένα από το αυθεντικό-
τερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. Θα 
επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ακολου-
θεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παραδοσιακή Μακρινίτσα. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
Πορταριά. Τέλος θα καταλήξουμε σε εστιατόριο στο χιονοδρο-
μικό χωριό Χάνια για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρό-
νος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Σκίαθος - Βόλος
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο καράβι όπου θα 
μεταφερθούμε στη Σκιάθο. Διαθέτει πλούσια βλάστηση και 
πολλές παραλίες. Φθάνοντας αρχίζουμε με περιπατητική ξε-
νάγηση σε αξιοθέατα στα γραφικά στενά της χώρας. Θα δού-
με το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για περιήγηση 
στην περιοχή για επίσκεψη στη μονή Παναγίας Ευαγγελίστρι-
ας. Εδώ υφάνθηκε η σημαία στην οποία ορκίστηκαν διάφοροι 
οπλαρχηγοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα - Πύλη - Ελάτη - Περ-
τούλι - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη λίμνη Πλαστήρα, πανέμορ-
φο τοπίο πνιγμένο από τα έλατα της οροσειράς των Αγρά-
φων. Στάση για καφέ και συνέχεια περνώντας τα Τρίκαλα, 
θα θαυμάσουμε τους περίφημους καταρράκτες της Παλαιο-
καρυάς, την ωραία κωμόπολη Πύλη και το γραφικό θέρετρο 
Ελάτη που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές του βουνού 
Κόζιακα, τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς, φημίζεται για το νοστι-
μότατο κυνήγι που βρίσκει κανείς στις ταβέρνες του. Χρόνος 
για βόλτα και για γεύμα. Ακολουθεί το Περτούλι με την αλπική 
βλάστηση, κτισμένο αμφιθεατρικά στην δυτική πλαγιά του Κό-
ζιακα, μέσα στα Έλατα. Στάση για καφέ. Τέλος θα καταλήξου-
με στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος.

5η Μέρα: Μετέωρα - Μέτσοβο - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα πανέμορφα μοναστήρια, 
του Ορθοδόξου μοναχισμού που είναι ριζωμένα στους θεόρα-
τους βράχους των Μετεώρων, αποτελούν μια μοναδικότητα 
θαύματος, καθότι από την μια πλευρά έχουμε το θαύμα της 
φύσης με τους τεράστιους απρόσιτους βράχους και από την 
άλλη το θαύμα του ανθρώπου που κατάφερε να φτιάξει μο-
ναστήρια σε τέτοια δυσπρόσιτα σημεία. Λειτουργούν 6. Θα 

επισκεφθούμε αυτό των Αγίων Στεφάνου και Χαραλάμπους. 
Συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Μέτσοβο, την κεντρική 
πλατεία που είναι σκιασμένη με γιγάντια πλατάνια, βρίσκονται 
ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα παραδοσιακών τυριών 
και ο ναός της Αγίας Παρασκευής με το πανέμορφο σκαλι-
στό τέμπλο και ψηφιδωτά μωσαϊκά της Ραβέννας. Χρόνος για 
καφέ και για γεύμα. Επιστροφή στην Καλαμπάκαι και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα.

6η Μέρα: Καλαμπάκα - Βέρροια - Βέρμιο - Νάουσα - 
Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση μέσω Βέρροιας, για το Βέρ-
μιο. Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά και ακολούθως 
από εκεί για το πάρκο του Αγίου Νικολάου στην Νάουσα. Στη 
συνέχεια στους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας για 
απογευματινό καφεδάκι και ακολούθως για τη Θεσσαλονίκη. 
Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

7η Μέρα: Θεσσαλονίκη
Ημέρα ελεύθερη στη Θεσσαλονίκη.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Κύπρος
Πρωινό ελεύθερο. Το απόγευμα προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου θα προσκυ-
νήσουμε τον τάφο του ξακουστού αγίου γέροντος Παϊσίου. 
Ακολούθως για το αεροδρόμιο Μακεδονία για την επιστροφή 
μας στην Κύπρο.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €725 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €830 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €650 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
* Διαμονή στα ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 4 μεσημεριανά γεύματα
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λε-

ωφορείο.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Εισιτήριο κρουαζιέρας για τη Σκίαθο.
* Λεωφορείο στη Σκίαθο για περιήγηση.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
* Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 17 Ιουλίου  24 Ιουλίου  31 Ιουλίου
   7 Αυγούστου  18 Αυγούστου 29 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΛΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ -
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

5η Εκδρομή

* 5 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Ξάνθη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 12:00 το 
μεσημέρι και αναχώρηση με απευθείας πτήση για τη 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε για την 
Ξάνθη. Διανυκτέρευση στην Ξάνθη.

2η Μέρα: Ξάνθη - Τσανάκαλε - Αϊβαλί
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Διέλευση συνόρων και είσοδος στην Τουρκία, μέσω Κεσάνης 
και Καλλίπολης φθάνουμε στο Ετσέαμπατ, απ’ όπου με 
φέρρυ μπόουτ διασχίζουμε το στενό των Δαρδανελίων και 
φτάνουμε στην πόλη του Τσανάκαλε. Επίσκεψη στα ερείπια 
της Ομηρικής Τροίας με τον Δούρειο Ίππο. Στη συνέχεια  
παίρνουμε τον δρόμο για το γλυκοτραγουδισμένο Αϊβαλί 
όπου θα επισκεφτούμε το μεγάλο Μοσχονήσι. Επίσκεψη στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και στην εκκλησία του Ταξιάρχη 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Αϊβαλί.

3η Μέρα: Αϊβαλί - Έφεσος - Σμύρνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Έφεσο. Ξενάγηση 
στα καλοδιατηρημένα και καλά επισκευασμένα μνημεία της, 
ανάμεσα στα οποία η βιβλιοθήκη του Κέλσου, το μεγάλο 
θέατρο, η αγορά, η μαρμάρινη οδός, η οδός των Κουρητών, η 
Αρκαδιανή οδός, η εκκλησία της Παναγίας όπου έλαβαν χώρα 
δύο Οικουμενικές Σύνοδοι. Θα δούμε ερείπια της Βασιλικής 
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο οποίος εδώ έγραψε το 
Ευαγγέλιό του. Ακολούθως για τη Σμύρνη και περιήγηση της 
πόλης, θα δούμε την παραλία, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, 
το Διοικητήριο, το Τελωνείο και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο που 
δεν λειτούργησε ποτέ. Πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο 
θα επισκεφτούμε το Κορδελιό. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Σμύρνη - Γιάλοβα - Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση μέσω Προύσας για τη 
Γιάλοβα, απ’ όπου θα πάρουμε το φέρρυ μπόουτ για την 
Κωνσταντινούπολη, άφιξη αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κρουαζιέρα Βοσπόρου
Πρόγευμα και ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης, θα δούμε 
τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, την Αγία Σοφία, το Μπλέ Τζαμί, 
το παλάτι Τοπ Καπί και το Υδραγωγείο του Ιουστινιανού. Το 
μεσημέρι θα κάνουμε την κρουαζιέρα στον χιλιοτραγουδισμένο 
Βόσπορο, που ενώνει τη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη 
Θάλασσα και θα περάσουμε κάτω από τις δύο κρεμαστές 
γέφυρες. Μετά το γεύμα, θα επισκεφτούμε την Σκεπαστή 
Αγορά με τα 4000 μαγαζιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η Μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κρουαζιέρα στα Πριγκη-
πόνησα
Πρόγευμα και ακολουθεί κρουαζιέρα στα Πριγκηπόνησα. 
Στάσεις θα κάνουμε στη νήσο Χάλκη για επίσκεψη στη 
Θεολογική σχολή. Συνεχίζουμε για την νήσο Πρίγκηπο, χρόνος 
ελεύθερος για να κάνετε μια βόλτα με άμαξες στους δρόμους 
της Πρίγκηπου για να δείτε τα όμορφα αρχοντικά ή ακόμα να 
ανεβείτε στη ψηλότερη κορυφή όπου βρίσκεται η μονή του 
Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Μετά το γεύμα σε παραλιακή 

ταβέρνα της Πριγκήπου, επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη 
και επίσκεψη της αγοράς των Μπαχαρικών. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια προαιρετική διασκέδαση, με παραδοσιακούς 
χορούς και μουσική.

7η Μέρα: Κωνσταντινούπολη - Ξάνθη / Καβάλα - Θεσσα-
λονίκη
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στον Πατριαρχικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και περνώντας από τα Βυζαντινά 
Τείχη του Θεοδοσίου, θα επισκεφθούμε την Παναγία, των 
Βλαχερνών όπου το 626 μ.Χ. εψάλλει ο Ακάθιστος Ύμνος 
και την Παναγιά Μπαλουκλιώτισσα όπου βρίσκονται και 
οι τάφοι των Πατριαρχών. Τελευταίος σταθμός για σήμερα 
η Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχωρούμε για τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Μετά συνεχίζουμε μέσω Ξάνθης, Καβάλας, φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για ψώνια και αργά το 
απόγευμα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα.
___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €835 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €975 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο 4* και 5*.
* Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
* 5 γεύματα ή δείπνα, όπως αναφέρονται στο πρόγραμ-

μα.
* Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
* Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής.
* Ιδιωτική κρουαζιέρα στο Βόσπορο και στα Πριγκηπόνη-

σα.
* Ατμοπλοϊκά εισιτήρια για Δαρδανέλια και Γιάλοβα.
* Φ.Π.Α.
* Φόρος διανκτέρευσης στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους στους χώρους επισκέψεως.
* Βίζα εισόδου
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
* Ποτά στα φαγητά.
___________________________________________________

Σημ.: Για την έκδοση βίζας απαιτείται φωτοαντίγραφο 
του διαβατηρίου και πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία 
μας 25 μέρες πριν.

Αναχωρήσεις: 20 Ιουλίου  24 Αυγούστου  14 Νοεμβρίου
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8ΗΜΕΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ - ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
αναχώρηση με απογευματινή πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη 
και διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

2η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Δράμα - Καβάλα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στο σπήλαιο του 
Αλιστράτη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν οι περίφημοι σταλα-
κτίτες και σταλαγμίτες. Ακολούθως επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Εικοσιφίνισσας, όπου στον τρούλο της εκκλησίας 
έχουν βλαστήσει δύο κυπαρίσσια. Στη συνέχεια επίσκεψη στο 
Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στη 
Δράμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως 
του Σωτήρος, όπου θα προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου 
Γεωργίου του Καρσλίδη. Στη συνέχεια για την Καβάλα. Διανυ-
κτέρευση στην Καβάλα.

3η Μέρα: Καβάλα - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Αλεξανδρού-
πολη - Καβάλα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ξάνθη. Θα έχουμε χρό-
νο για καφέ και για βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα ωραία 
διατηρητέα αρχοντικά της. Στη συνέχεια για την πανέμορφη 
λίμνη Βιστωνίδα στο Πόρτο Λάγος, όπου βρίσκονται ο μετα-
βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντα-
νάσσης. Ακολούθως για την Αλεξανδρούπολη. Στην περιή-
γηση θα δούμε την άψογη ρυμοτομία και μεταξύ άλλων τον 
ψηλό Φάρο, σύμβολο της πόλης από το 1880. Χρόνος για 
βόλτα και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευ-
μα. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Θάσος - Καρβάλη - Καβάλα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κεραμωτή όπου θα 
πάρουμε το καράβι για τη Θάσο, το διαμάντι του Βορείου Αι-
γαίου. Φθάνοντας, θα δούμε την παραδοσιακή ομορφιά των 
χωριών και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ. Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα και καφές και γλυκό 
στην παραλία. Στη συνέχεια στάση στο χωριό Καρβάλη, πα-
σίγνωστο για τους περίφημους αμυγδαλωτούς κουραμπιέδες. 
Εδώ βρίσκεται και ο ιερός ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θε-
ολόγου και μέρος των λειψάνων του. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα Αγίου Όρους - 
Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση, μέσω της Ελευθερούπολης, Αμ-
φίπολης, Ασπροβάλτας, Σταυρού και Χαλκιδικής, για Ουρα-
νούπολη. Θα επιβιβαστούμε σε κρουαζιερόπλοιο όπου θα 
κάνουμε το γύρο του Αγίου Όρους και θα μας εντυπωσιάσουν 
τα 20 βυζαντινά μοναστήρια. Επιστροφή στην Ουρανούπολη, 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. 
Προσκύνημα στον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στη Θεσ-
σαλονίκη.

6η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Γύρος Σιθωνίας
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σιθωνία. Θα μεταβούμε στη 
γυναικεία Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια 

όπου θα θαυμάσουμε τα ψηφιδωτά δάπεδα φιλοτεχνημένα 
από τις μοναχές, αλλά και περίφημες τοιχογραφίες από την 
αγιογραφική ομάδα της Μονής. Στις πλαγιές του όρους Ίτα-
μος βρίσκεται ο οικισμός Παρθενώνας με τα παραδοσιακά 
καφέ και ταβέρνες. Θα μεταβούμε στο Νέο Μαρμαρά, τόπος 
που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη θάλασσα με το βουνό 
και προσφέρει μοναδική θέα στο ακατοίκητο νησάκι Κέλυφος. 
Θα διασχίσουμε το Πόρτο Κουφό, που θεωρείται το μεγαλύ-
τερο φυσικό λιμάνι της Ελλάδας και σημαντικός ψαρότοπος. 
Επόμενη στάση στη Σάρτη, βραβευμένη για την καθαρή και 
αμμώδη παραλία της όπου θα έχουμε χρόνο να κάνουμε το 
μπάνιο μας και να απολαύσουμε το γεύμα μας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

7η Μέρα: Μετέωρα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό ολοήμερη εκδρομή για επίσκεψη στους πε-
ρίφημους θεώρατους βράχους των Μετεώρων. Προσκύνημα 
στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ και στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφά-
νου. Μεσημεριανό γεύμα στην Καλαμπάκα και επιστροφή 
μέσω Λάρισσας. Επίσκεψη στην κρεμαστή γέφυρα και προ-
σκύνημα στην Αγία Παρασκευή στα Τέμπη. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Μετά το πρωινό  μέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως 
εσείς θέλετε. Στις 16.15μ.μ αναχωρούμε από το αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Λάρνακα.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €725 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €865 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €650 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
* 4 βράδια σε ξενοδοχείο 3* με πρόγευμα στην Καβάλα.
* 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα στη Θεσ/νίκη.
* 4 γεύματα.
* Κρουαζιέρα Αγίου Όρους, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Θάσου.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
* Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 8 κιλών.
* Έμπειρος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
* Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
* Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
* Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 4 Ιουλίου 6 Ιουλίου 11 Ιουλίου  18 Ιουλίου  25 Ιουλίου
   1 Αυγούστου  8 Αυγούστου  16 Αυγούστου 23 Αυγούστου
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7η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 07:00 
π.μ. Άφιξη στην Αθήνα και ακολούθως προσκύνημα στην 
Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ακολούθως για το 
ξενοδοχείο στην Αθήνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια και μέρα 
ελεύθερη. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως, μέσω του 
Ισθμού της Κορίνθου, στάση για καφέ και στη συνέχεια, μέσω 
Άστρου Κινουρίας, φθάνουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Μα-
λεβής. Προσκύνημα και ακολούθως μεσημεριανό γεύμα στον 
Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής 
από καστανιές και άγρια έλατα, φθάνουμε στην Τρίπολη. Δια-
νυκτέρευση στην Τρίπολη.

3η Μέρα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε από την Τρίπολη για το νομό 
Αχαΐας, όπου θα επισκεφθούμε τα ιστορικά Καλάβρυτα, την 
Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, όπου θα προσκυνήσουμε την 
Παναγία που είναι φτιαγμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά με 
κερί και μαστίχι. Ακολούθως επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας 
Λαύρας όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λά-
βαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Στη συνέχεια στον τόπο 
θυσίας των Καλαβρυτών από τους Γερμανούς το 1940. Στη 
συνέχεια γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως, μέσω 
Αίγιου, προσκύνημα στην Παναγία την Τρυπητή, φθάνουμε 
στην Πάτρα. Διανυκτέρευση στην Πάτρα.

4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Ανδρέα 
και ακολούθως, μέσω της γέφυρας Ρίο-Αντίρριο, φθάνουμε 
στο Μεσολόγγι. Επίσκεψη στον ιστορικό κήπο των ηρώων. 
Στάση για καφέ και στη συνέχεια για τα Ιωάννινα. Επίσκε-
ψη στο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη και στο 
σπήλαιο των σταλαχτίτων και σταλαγμίτων. Διανυκτέρευση 
στα Ιωάννινα. (Το βράδυ μπορείτε να επισκεφθείτε προαιρε-
τικά το νησάκι του Αλή Πασά και της κυρα-Φροσύνης).

5η Μέρα
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο για το λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας. Επιβίβαση στο φέρυ μπόουτ και φθάνουμε στο νησί 
των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Επίσκεψη στο νησί στο περίφη-
μο Κανόνι, στο Αχίλλειο, κτισμένο από την Αυτοκράτειρα της 
Αυστρίας Ελισάβετ, το Ποντικονήσι, τη Μονή Βλαχερνών, τον 
Πολιούχο Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Θεοδώρα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στα Ιωάννινα.

6η Μέρα
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μέτσοβο, όπου θα 
μας εντυπωσιάσει η αρχιτεκτονική του και οι περίφημες εν-
δυμασίες των κατοίκων. Ακολούθως για τους θεόρατους βρά-
χους των Μετεώρων. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ και 
στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
και διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα.

7η Μέρα
Μετά το πρόγευμα, μέσω Βέροιας, φθάνουμε στην Παναγία 
την Σουμελά. Προσκύνημα και ακολούθως για τη Νάουσα, η 
οποία είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους Βέρμιο και 
διασχίζεται από τον ποταμό Αραπίτσα, ενώ ξεχωρίζει για το 
δημοτικό πάρκο και το λαογραφικό μουσείο της. Κατόπιν για 
το Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένας επίγειος παράδεισος με 
άφθονα τρεχούμενα νερά και αιωνόβια πλατάνια με σπάνια 
χρώματα, τα οποία εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Γεύμα και 
στη συνέχεια για την Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο των ορ-
μητικών καταρρακτών. Στη συνέχεια, μέσω Γιαννιτσών, φθά-
νουμε στη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.
 
8η Μέρα
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια στη Θεσσαλονίκη.

9η Μέρα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση, μέσω Λαμίας, προσκύνημα 
στην κρεμμαστή γέφυρα της Αγίας Παρασκευής και ακολού-
θως, μέσω Ακρίτσας, με καραβάκι φθάνουμε στην Αιδηψώ. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο και από εκεί για το Νέο Προκόπι 
Ευβοίας, όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο του 
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Γεύμα και ακολούθως, μέσω Χαλ-
κίδας, για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

10η Μέρα
Ημέρα ελεύθερη μέχρι αργά το απόγευμα. Ακολούθως προ-
σκύνημα στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και από εκεί για 
το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή μας 
στην Κύπρο.

___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €  925 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €1125 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €  850 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 4 μεσημεριανά γεύματα.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρας, Αιδηψού.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
* Φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
*	 Εισόδους	 σε	 αρχαιολογικούς	 χώρους,	 μουσεία	 και	

σπήλαια.
*	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	είναι	προαιρετικό.

_________________________________________________

Αναχώρηση:  31 Ιουλίου - Επιστροφή:  9 Αυγούστου
  1 Σεπτεμβρίου   10 Σεπτεμβρίου

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΠΑΤΡΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΡΤΑ -
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ   99665498 - Οι εγγραφές γίνονται με την προκαταβολή €200 κατά άτομο. 9

8η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Χαλκίδα - Βόλος
Συγκέντρωση των επιβατών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας στις 
6:15 π.μ. και αναχώρηση η ώρα 8:15 π.μ. για Αθήνα. Με 
την άφιξη μας θα επιβιβαστούμε σε πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαλκίδα, όπου θα μας εν-
θουσιάσει η παλίρροια των υδάτων. Ακολούθως προσκύνημα 
στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσσο στο Προκόπι, όπου είναι άφθαρ-
το το Λείψανο του Αγίου. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη 
συνέχεια για τη μικρή παραλιακή πόλη την Αιδηψώ και από 
εκεί με καράβι φθάνουμε στην Ακρίτσα και στη συνέχεια για 
το Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Πήλιο - Βόλος
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μηλιές, ένα από το αυθεντικό-
τερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. Θα 
επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ακολου-
θεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παραδοσιακή Μακρινίτσα. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
Πορταριά. Τέλος θα καταλήξουμε σε εστιατόριο στο χιονοδρο-
μικό χωριό Χάνια για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρό-
νος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Σκίαθος - Βόλος
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο καράβι όπου θα 
μεταφερθούμε στη Σκιάθο. Διαθέτει πλούσια βλάστηση και 
πολλές παραλίες. Φθάνοντας αρχίζουμε με περιπατητική ξε-
νάγηση σε αξιοθέατα στα γραφικά στενά της χώρας. Θα δού-
με το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για περιήγηση 
στην περιοχή για επίσκεψη στη μονή Παναγίας Ευαγγελίστρι-
ας. Εδώ υφάνθηκε η σημαία στην οποία ορκίστηκαν διάφοροι 
οπλαρχηγοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βόλος - Καρπενήσι
Μετά το πρωινό αναχώρηση, μέσω Υπάτης, για προσκύνημα 
στην Ιερά Μονή Αγάθωνος, όπου βρίσκεται άφθαρτο λείψανο 
του Αγίου Βυσσαρίωνος. Ακολούθως, μέσω μιας καταπρά-
σινης διαδρομής, μέσω του Μικρού και Μεγάλου Χωριού, 
φθάνουμε στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας της Πρου-
σιώτισσας που κτίστηκε σε απότομο βράχο το 829 μ.Χ. από 
τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο. Η εικόνα αγιογραφήθη-
κε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά φαίρνοντας την 
από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Γεύμα στο Κεφαλόβρυσο. 
Ξεκούραση και ακολούθως τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση στο Καρπενήσι.

5η Μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα - Πύλη - Ελάτη - Περ-
τούλι - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη λίμνη Πλαστήρα, πανέμορ-
φο τοπίο πνιγμένο από τα έλατα της οροσειράς των Αγρά-
φων. Στάση για καφέ και συνέχεια περνώντας τα Τρίκαλα, 
θα θαυμάσουμε τους περίφημους καταρράκτες της Παλαιο-
καρυάς, την ωραία κωμόπολη Πύλη και το γραφικό θέρετρο 
Ελάτη που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές του βουνού 
Κόζιακα, τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς, φημίζεται για το νοστι-
μότατο κυνήγι που βρίσκει κανείς στις ταβέρνες του. Χρόνος 
για βόλτα και για γεύμα. Ακολουθεί το Περτούλι με την αλπική 
βλάστηση, κτισμένο αμφιθεατρικά στην δυτική πλαγιά του Κό-
ζιακα, μέσα στα Έλατα. Στάση για καφέ. Τέλος θα καταλήξου-

με στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος.

6η Μέρα: Μετέωρα - Μέτσοβο - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα πανέμορφα μοναστήρια, 
του Ορθοδόξου μοναχισμού που είναι ριζωμένα στους θεόρα-
τους βράχους των Μετεώρων, αποτελούν μια μοναδικότητα 
θαύματος, καθότι από την μια πλευρά έχουμε το θαύμα της 
φύσης με τους τεράστιους απρόσιτους βράχους και από την 
άλλη το θαύμα του ανθρώπου που κατάφερε να φτιάξει μο-
ναστήρια σε τέτοια δυσπρόσιτα σημεία. Λειτουργούν 6. Θα 
επισκεφθούμε αυτό των Αγίων Στεφάνου και Χαραλάμπους. 
Συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Μέτσοβο, την κεντρική 
πλατεία που είναι σκιασμένη με γιγάντια πλατάνια, βρίσκονται 
ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα παραδοσιακών τυριών 
και ο ναός της Αγίας Παρασκευής με το πανέμορφο σκαλι-
στό τέμπλο και ψηφιδωτά μωσαϊκά της Ραβέννας. Χρόνος για 
καφέ και για γεύμα. Επιστροφή στην Καλαμπάκαι και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα.

7η Μέρα: Καλαμπάκα - Αράχωβα - Λιβαδιά, Όσιο Λουκά
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση, μέσω της Εθνικής Οδού Λα-
μίας, για τη Λιβαδιά και ακολούθως από εκεί για προσκύνημα 
στο ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Λουκά όπου θα προσκυ-
νήσουμε τον τάφο και το άφθαρτο λείψανο του Αγίου. Στη συ-
νέχεια γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για καφέ 
στην ξακουστή Αράχωβα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην 
Αθήνα και διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Αθήνα - Κύπρος
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στην Κύπρο.
________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €770 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €870 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €610 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 

Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
* Διαμονή στα ξενοδοχεία 3* και 4*.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεω-

φορείο.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Τέσσερα (4) γεύματα.
* Εισιτήριο Καραβιών Αιδηψού - Ακρίτσα και Βόλου - Σκία-

θος.
* Λεωφορείο στη Σκίαθο για περιήγηση.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
* Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 9 Ιουλίου    16 Ιουλίου       23 Ιουλίου 30 Ιουλίου
   2 Αυγούστου    6 Αυγούστου    9  Αυγούστου      13 Αυγούστου      22 Αυγούστου
   3 Σεπτεμβρίου

ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ 
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9η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Ηράκλειο
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 17:25 το από-
γευμα για Κρήτη. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμε-
νο πούλμαν για την μεταφορά και την τακτοποίηση μας στο 
ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε.

2η Μέρα: Κνωσό - Φαιστό - Μάταλα - Ι. Μονή Καλυβιανής 
- Ηράκλειο
Πρόγευμα και αρχίζουμε με περιήγηση για γνωριμία με την 
πόλη, μετά θα επισκεφθούμε τον περίφημο αρχαιολογικό 
χώρο της Κνωσού όπου θα ξεναγηθούμε στο παλάτι του θρυ-
λικού βασιλιά Μίνωα. Συνεχίζουμε για το παλάτι της Φαιστού, 
το πρώτο Μινωικό ανάκτορο που βρέθηκε ο περίφημος Δί-
σκος της Φαιστού και για να καταλήξουμε για γεύμα και βόλτα 
στο τουριστικό θέρετρο Μάταλα. Με βάση τον μύθο, ο Δίας 
κολύμπησε μέχρι την ξηρά με τη μορφή ενός ταύρου με την 
Ευρώπη στην πλάτη του. Αν και έχει γίνει ένας δημοφιλής 
τόπος προορισμού, διατηρεί ακόμα τη γοητεία και το χαρα-
κτήρα του ήρεμου χωριού των ψαράδων και των σπηλαίων 
της που χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες από τους νεολιθι-
κούς ανθρώπους μέχρι και τους χίπις στη δεκαετία του ’70. 
Επιστροφή στο Ηράκλειο, καθοδόν θα περάσουμε από το 
μοναστήρι της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καλυβιανής. Στην 
πόλη μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, να επισκεφθείτε τον Μη-
τροπολιτικό ναό του Άγιου Μηνά, τη Λότζια και τα Λιονταράκια 
(Κρήνη Μοροζίνη).

3η Μέρα: Άγ. Νικόλαος - Ελούντα - Σπηναλόγγα - Ηρά-
κλειο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την ανατο-
λική πλευρά της Κρήτης. Θα γνωρίσουμε την γραφική πόλη 
του Αγίου Νικολάου, κτισμένη στο βάθος του κόλπου του Μι-
ραμπέλου, με την ομώνυμη λίμνη στο κέντρο της. Χρόνος για 
καφέ και βόλτα. Ακολουθεί η κοσμοπολίτικη Ελούντα το πο-
λυτελέστερο θέρετρο του νησιού και παγκοσμίως φημισμένο. 
Συνέχεια προαιρετικά θα πάρουμε το καράβι από την Πλάκα 
ή Ελούντα για να επισκεφθούμε το νησί Σπιναλόγκα. Χρόνος 
ελεύθερος. Συνέχεια θα έχουμε επιστροφή στο Ηράκλειο. Για 
το βράδυ προτείνουμε Κρητική παραδοσιακή βραδιά με χο-
ρούς και τραγούδια.

4η Μέρα: Ηράκλειο
Πρόγευμα και η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη. Μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην ολοήμερη προαιρετική μας κρουαζιέρα 
στο νησί της Σαντορίνης.

5η Μέρα: Ενυδρείο / Γούρνες - Ζωνιανά - Ψηλορείτη - 
Ανώγεια - Χανιά
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε τον θαλασ-
σόκοσμο στο περίφημο Ενυδρείο στις Γούρνες, ένα από 
τα καλύτερα της νοτιοανατολικής μεσογείου. Μας δίνεται η 
ευκαιρία να δούμε το μεγαλείο και την ομορφιά του βυθού. 
Αποτελεί ένα μοναδικό χώρο γνώσης της θαλάσσιας μεσο-
γειακής ζωής. Μετά μέσα από διάφορα παραδοσιακά χωριά 
φτάνουμε στο ορεινό χωριό των Ζωνιανών που είναι χτισμένο 
στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Επίσκεψη στο μουσείο κέρι-
νων ομοιωμάτων που αναπαριστούν σκηνές απ’ την Ιστορία 
της Κρήτης και το σπήλαιο Σφεντόνη ένα από τα ομορφότερα 
σπήλαια της Ελλάδας με πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγ-
μιτικό διάκοσμο. Ακολουθεί το χωριό των Ανωγείων, από τα 
πιο ονομαστά μέρη της Κρήτης όπου διατηρούν έντονα τη 
παραδοσιακή μορφή ζωής. Τα Ανώγεια επίσης είναι από τα 
μεγαλύτερα κέντρα οικοτεχνίας – χειροτεχνίας και γενέτειρα 
του μεγαλύτερου μουσικού της Κρήτης Νίκου Ξυλούρη. Εδώ 
θα έχουμε χρόνο για βόλτα και την ευκαιρία να γευτούμε εξαί-
σια παραδοσιακά εδέσματα. Αργά το απόγευμα φθάνουμε 
στα Χανιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύ-
σουμε. Χρόνος για βόλτα στην παραλιακή πόλη.

6η Μέρα: Χανιά
Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε με περιήγηση για γνωριμία με 
την πόλη, θα δούμε τα καλοδιατηρημένα παραδοσιακά σπίτια 
διαφόρων εποχών(Βυζαντινή, Ενετική, Οθωμανική, Νεοκλα-
σική) Θα επισκεφτούμε το περίφημο κτίριο της αγοράς, την 
παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια, τα ενετικά τείχη και της 
μοναδικής ομορφιάς Ενετικό λιμάνι. Το απόγευμα ελεύθερο.

7η Μέρα: Ι.Μ. Αγ. Τριάδος - Ακρωτήρι - Θέρισσο - Χανιά
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι 
της Αγίας Τριάδας με τις σπάνιες βυζαντινές εικόνες, το ηρωι-
κό Ακρωτήρι για να δούμε τους τάφους των Βενιζέλων και για 
να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της πόλης των Χανίων. 
Συνέχεια θα διασχίσουμε το επιβλητικό φαράγγι του Θερίσου 
για να καταλήξουμε στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε η Κρητική 
επανάσταση. Χρόνος όπου μπορείτε να απολαύσετε γεύσεις 
και φαγητά της Κρητικής κουζίνας σε μια από τις παραδοσια-
κές ταβέρνες και να επισκεφθείτε το στρατηγείο του Ελευθέρι-
ου Βενιζέλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

8η Μέρα: Αρκάδι - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Λάρνακα
Πρόγευμα και στις 9.30 το πρωί αναχωρούμε για να επισκε-
φθούμε την ιστορική Μονή Αρκαδίου όπου το 1866 η Κρήτη 
εξεγέρθηκε εναντίον της Οθωμανικής κατοχής. Το Νοέμβριο 
περίπου 600 πολεμιστές και 300 γυναικόπαιδα, κυνηγημένα 
από το Τουρκικό στρατό κατέφυγαν στη μονή και αποφάσι-
σαν να αντισταθούν και να μην παραδοθούν στους πολιορ-
κητές τους. Ύστερα από μια μέρα μάχης όταν κατάλαβαν ότι 
δεν θα αντέξουν περισσότερο, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά 
στο μπαρούτι και να πεθάνουν παρά να παραδοθούν. Η μονή 
ανατινάχθηκε και οι υπερασπιστές της πέρασαν στην ιστορία. 
Ακολουθεί η πόλης του Ρεθύμνου με τα Ενετικά και διατηρη-
τέα κτίρια, το κάστρο της Φορτέτσας και τις κρήνες του Ριμό-
ντι. Τελειώνοντας τις ξεναγήσεις μας θα έχουμε χρόνο ελεύ-
θερο για βόλτα και για γεύμα. Στις 17:00 ώρα το απόγευμα 
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής στις 19.45μ.μ. για Κύπρο.

___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €735 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €650 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
* Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 3* Superior στο Ηρά-

κλειο με πρόγευμα και δείπνο.
* Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στα Χανιά με πρόγευμα.
* Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλ-

μαν.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Επαγγελματία ξεναγό στην Κνωσό.
* Συνοδό του γραφείου μας.
* Φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.

_________________________________________________

Αναχωρήσεις:   11 Ιουλίου  22 Αυγούστου

8ΗΜΕΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
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10η Εκδρομή

* 3 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Ισθμός Κορίνθου - Σπάρτη - 
Νεάπολη
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 08:00 το πρωί 
για Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα, επιβίβαση σε πολυτελές λεω-
φορείο. Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και ακολούθως για 
Σπάρτη, όπου θα δούμε το εντυπωσιακό άγαλμα του Λεωνί-
δα. Γεύμα και το απόγευμα θα καταλήξουμε στην παραλιακή 
πόλη Νεάπολη. Διανυκτέρευση στη Νεάπολη.

2η Μέρα: Κύθηρα - Νεάπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα ωραία Κύθηρα με τα μεγαλο-
πρεπή κάστρα, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Φθάνοντας 
ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη Χώρα, πρωτεύουσα 
του νησιού. Ενδιαφέρον θα μας προκαλέσει το μεσαιωνικό 
κάστρο, το λιβάδι, το βυζαντινό μουσείο, η Μονή της Παναγί-
ας της Μυρτιδιώτισσας, Προστάτισσα των Κυθηρίων. Γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση.

3η Μέρα: Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Νεάπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ελαφόνησο, όπου μαγεύε-
ται ο επισκέπτης. Μια περιπατητική περιήγηση στο ψαρολίμα-
νο, όπου εκεί υπάρχουν καφετέριες, ταβέρνες, και ακολούθως 
συνεχίζουμε για την πανέμορφη Μονεμβασιά, χτισμένη σε ένα 
βράχο μέσα στη θάλασσα. Επίσκεψη στα αρχοντικά σπίτια με 
εξώστες στο πέλαγος. Επίσκεψη στη βυζαντινή εκκλησία του 
Ελκομένου Χριστού και της Αγίας Σοφίας. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο και διανυκτέρευση στη Νεάπολη.

4η Μέρα: Σπήλαια Δυρού - Γύθειο - Μυστράς - Τρίπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Σπήλαια του Δυρού, όπου 
θα δούμε τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, φαινόμενο μονα-
δικής ομορφιάς. Ακολούθως για το γραφικό Γύθειο. Συνεχί-
ζουμε για τη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά. Επίσκε-
ψη στο κάστρο, στα παλάτια, τις εκκλησίες, τα αρχοντικά και 
ακολούθως καταλήγουμε στην Τρίπολη. Διανυκτέρευση στην 
Τρίπολη.

5η Μέρα: Βυτίνα - Δημητσάνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - 
Τρίπολη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το παραδοσιακό χωριό 
Βυτίνα, χτισμένο σε μια ολοπράσινη περιοχή από πεύκα, έλα-
τα και καστανιές στις πλαγιές του Μενάλου. Με τα πετρόκτιστα 
σπίτια και τα τρεχούμενα νερά. Συνεχίζουμε για Δημητσάνα, 
παραδοσιακός οικισμός με τα λιθόστρωτα δρομάκια και την 
αμφιθεατρική δόμηση πάνω στον ποταμό Λούσιο. Χρόνος για 
καφέ και επίσκεψη στο εκκλησιαστικό μουσείο όπου στεγά-
ζεται το σπίτι του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης για να κάνετε 
μια όμορφη βόλτα στη φύση, ακολουθώντας τη ροή του νε-
ρού. Ακολουθεί το ορεινό χωριό Βάστα, όπου θα μας εντυ-
πωσιάσει το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας όπου πάνω στη 
στέγη έχουν βλαστήσει δεκαεφτά τεράστια δέντρα. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για την επιστροφή μας στην 
Τρίπολη. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής - Ναύπλιο - Αθή-
να
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μοναστήρι της Παναγίας 
της Μαλεβής όπου θα προσκυνήσουμε το θαυματουργό εικό-
νισμα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου αναβλύζει άφθονο 
μύρο. Ακολουθεί το Ναύπλιο. Θα δούμε το φρούριο Μπρού-
ντζι, το παλιό κάστρο Παλαμίδι, τη φυλακή του Κολοκοτρώ-
νη, την πλατεία Συντάγματος με την εκκλησία του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα, όπου έγινε η δολοφονία του Καποδίστρια. Χρόνος 
ελεύθερος και ακολούθως για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στην 
Αθήνα.

7η Μέρα: Αθήνα - Αίγινα - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Επι-
βίβαση στο καράβι για τη νήσο Αίγινα. Επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Αγίας Τριάδας, όπου θα προσκυνήσουμε τα θαυμα-
τουργά λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, καθώς θα επισκεφθού-
με και το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Αθήνα - Κύπρος
Μετά το πρωινό, ημέρα ελεύθερη για ψώνια στην Αθήνα. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Λάρνακα, αφού περάσου-
με για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσο-
βαλάντου και Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €750 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €680 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στη Νεάπολη με πρόγευμα, 2 

βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Τρίπολη με πρόγευμα, 2 
βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Αθήνα με πρόγευμα.

* 3 δείπνα στη Νεάπολη.
* Εισιτήρια των φέρρυ μπόουτ για Κύθηρα και Ελαφόνησο.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Βαλίτσα 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
* Φ.Π.Α.
* Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 

σπήλαια.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 9 Ιουλίου  16 Ιουλίου  23 Ιουλίου  30 Ιουλίου
   6 Αυγούστου  13 Αυγούστου 20 Αυγούστου 27 Αυγούστου
   2 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΜΥΣΤΡΑΣ -
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
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11η Εκδρομή

* 4 γεύματα *

1n Μέρα
Συγκέντρωση των εκδρομέων στις 5:00 π.μ. και αναχώρηση 
για την Αθήνα στις 7:00 μ.μ. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αθή-
νας και αναχώρηση για το νησί του Αγροσαρωνικού, τη Σα-
λαμίνα. Επιβίβαση σε καράβι για να επισκεφθούμε την Ιερά 
Μονή Παναγίας Πεφανερωμένης Σαλαμίνος. Προσκύνημα 
και επιστροφή στο πορθμείο στον Μεγάλο Πεύκο. Ακολούθως 
στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και από εκεί επίσκεψη στο 
Ναύπλιο στο Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου 
έγινε η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Με το λεωφορείο 
θα δούμε το φρούριο Μπούρτζι, το παλιό κάστρο Παλαμήδι 
με τις φυλακές του Κολοκοτρώνη και την Ακροναυπλία. Ακο-
λούθως για το Τολό. Διανυκτέρευση στο Τολό.

2η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερο κρουαζιέρα στην 
Ύδρα, νησί με πλούσια παράδοση στη ναυτιλία. Θα επισκε-
φθούμε τη Μητρόπολη (όπου θα προσκυνήσουμε τα ιερά 
λείψανα του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου), το Μουσείο 
όπου εκτίθενται σπάνια κειμήλια και έγγραφα από την περίο-
δο της επανάστασης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Στη συνέ-
χεια αναχώρηση για τις Σπέτσες. Θα θαυμάσουμε τα αρχοντι-
κά και τα νεοκλασικά κτίρια και το πράσινο που κυριαρχεί στο 
νησί. Τα νερά με βαθύ μπλε, τα πευκοδάση, το παλιό λιμάνι, 
οι περίπατοι στα πλακόστρωτα δρομάκια θα μας συναρπά-
σουν. Θα έχετε την ευκαιρία, αν το επιθυμείτε, να επισκεφθεί-
τε το σπίτι της Μπουμπουλίνας και την ιστορική πλατεία Ντά-
πια, όπου συγκεντρώνονται οι άρχοντες και οι καπεταναίοι το 
1821. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Χρόνος ελεύθερος 
για να απολαύσετε μια βραδινή βόλτα στον παραλιακό δρόμο 
που σφύζει από ζωή. Διανυκτέρευση.

3n Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Γαλατά όπου θα πάρουμε 
το καράβι για το καταπράσινο νησί του Πόρου. Θα επισκε-
φθούμε στην κορυφή του λόφου το Ιστορικό Ρολόι, ανάμεσα 
στα πεύκα, όπου θα έχουμε μια εξαιρετική θέα στο λιμάνι και 
τις απέναντι ακτές και να νιώσουμε την αίγλη μιας άλλης επο-
χής, που οι Αθηναίοι αριστοκράτες είχαν εδώ τα αρχοντικά 
τους. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα στις γραφικές ταβερνού-
λες και βόλτα στα στενά σοκάκια με τα ασβεστωμένα σπίτια. 
Επιστροφή στο Τολό το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Αναχώρηση από το Τολό και από εκεί, μέσω Άστρου Κυνου-
ρίας, προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής, όπου 
η εικόνα αναβλύζει Άγιο Μύρο. Από εκεί μέσω Αγίου Πέτρου 
φθάνουμε στη Σπάρτη. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίων Σα-
ράντα, όπου ο Ηγούμενος είναι Κύπριος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Σπάρτη.

5η Μέρα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα Σπήλαια του Δυρού και 
ακολούθως για το πανέμορφο Γύθειο, το οποίο κατοικείται 
από την προϊστορική εποχή και ήταν εμπορικός σταθμός των 
αρχαίων Φοινίκων. Ακολούθως για την Καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς, όπου μπροστά στα μάτια μας εμφανίζεται η 
ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχα-
στες οι εντυπώσεις από την περιδιάβαση στην παλιά πόλη, 
αρχονικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, βυζαντινές εκκλησίες, με 

τις σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγίας Σο-
φίας. Σπίτια με εξώστες στο πέλαγος συνθέτουν μια μοναδική 
εικόνα. Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα και ακολούθως παίρ-
νουμε το δρόμο για την Σπάρτη. Διανυκτέρευση στη Σπάρτη.

6n Μέρα
Μετά το πρωινό με τις αποσκευές μας αναχώρηση για την 
ωραία Καλαμάτα. Επίσκεψη στον ιστορικό ναό της Υπαπα-
ντής του Χριστού με την αρχαία και θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας, μια από τις εβδομήκοντα του Αποστόλου Λουκά. 
Περιήγηση εντός της πόλης και στη συνέχεια παίρνουμε το 
δρόμο για τα Βάστα Κυνουρίας της Μεγαλουπόλεως, όπου 
θα προσκυνήσουμε το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας με τα 
17 δέντρα πάνω στη στέγη. Επιστροφή, μέσω Τριπόλεως, 
για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

7n Μέρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά και από 
εκεί για το νησί Αίγινα. Προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο και 
ακολούθως για την Ιερά Μονή Αγίου Μηνά, όπου ιδρύθηκε 
από τον ίδιο τον Άγιο Νεκτάριο. Επιστροφή στην Αθήνα και 
διανυκτέρευση.

8n Μέρα
Ημέρα ελεύθερη μέχρι το μεσημέρι. Ακολούθως επίσκεψη 
στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και στη Νέα 
Μάκρη στον Άγιο Εφραίμ. Στη συνέχεια για το Ελευθέριος Βε-
νιζέλος για την επιστροφή μας στην Κύπρο.
___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €775 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €895 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €700 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή 7 βράδια σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 4 μεσημεριανά γεύματα ή δείπνα.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λε-

ωφορείο.
* Κρουαζιέρα στα νησιά του Σαρωνικού.
* Καράβια για τα νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Σαλαμίνα, Πόρο, 

Αίγινα.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
*  Φιλοδωρήματα οδηγών/ξεναγών.
* Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 20 κιλών και μια χειραπο-

σκευή 8 κιλά.
* Φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
*	 Εισόδους	 σε	 αρχαιολογικούς	 χώρους,	 μουσεία	 και	

σπήλαια.
*	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	είναι	προαιρετικό.

_________________________________________________

Αναχωρήσεις: 12 Ιουλίου  19 Ιουλίου
   13 Αυγούστου 22 Αυγούστου 31 Αυγούστου

ΜΑΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΥΔΡΑ -
ΓΥΘΙΟ - ΑΙΓΙΝΑ - ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ -
ΣΠΑΡΤΗ
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12η Εκδρομή

* 3 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Ραφήνα - Τήνος
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 08:00 το πρωί 
για Αθήνα και ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Οσί-
ου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ακολουθεί γεύμα στην παραλία 
της Ραφήνας και από εκεί επιβίβαση στο καράβι για τη Μεγα-
λόχαρη Παναγία της Τήνου. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

2η Μέρα: Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας - Οσία Πε-
λαγία - Τήνος
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Ευαγγελίστριας. Ξενάγηση στο μουσείο, στο Αγία-
σμα, στην Εύρεση της Αγίας Εικόνος και στη συνέχεια επίσκε-
ψη στο Κεχροβούνι, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Οσίας 
Πελαγίας της Τηνίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. (Όσοι θα 
έρθουν στην αναχώρηση 13 Αυγούστου της εκδρομής, σή-
μερα θα παρακολουθήσουν τον πανηγυρικό εσπερινό επί της 
εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Τήνος
Πρόγευμα, εκκλησιασμός στη Μεγαλόχαρη και το απόγευμα 
προτείνουμε δύο προαιρετικές εκδρομές: στη Μύκονο ή στη 
Σύρο. Τη 15η Αυγούστου γίνεται η Ιερά Λιτανεία της θαυμα-
τουργής εικόνας της Παναγίας από την Ευαγγελίστρια στα 
στενά δρομάκια της Τήνου, μέχρι την πλατεία Παντάνασσας. 
Διανυκτέρευση στην Τήνο.

4η Μέρα: Τήνος - Άνδρος - Ραφήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη νήσο Άνδρο. Θα επισκε-
φθούμε το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Μύρων, όπου θα 
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των 
Βλαχερνών, η οποία αναβλύζει άγιο μύρο. Ακολούθως επί-
σκεψη στην Αγία Μαρίνα, προσκύνημα των αγίων λειψάνων 
και θα πάρουμε την ευχή του γέροντος Κυπριανού. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για τη Ραφήνα. Διανυκτέ-
ρευση στη Ραφήνα.

5η Μέρα: Εύβοια - Όσιος Δαυίδ - Άγ. Ιωάννης ο Ρώσσος 
- Άγιος Παρθένιος - Χαλκίδα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ιερά Μονή Αγίου Παρ-
θενίου στη Μακρυμάλλη. Στη συνέχεια για την Ιερά Μονή Οσί-
ου Δαυίδ του Γέροντος, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο 
του ξακουστού Αγίου γέροντος Ιακώβου του Τσαλίκη. Στη 
συνέχεια στο Προκόπι όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρ-
το λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και ακολούθως για την πόλη Χαλκίδα, όπου θα δι-
ανυκτερεύσουμε.

6η Μέρα: Χαλκίδα - Αράχωβα - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από τη Χαλκίδα, αφού δούμε 
το παράξενο φαινόμενο της αλλαγής κατεύθυνσης των νερών 
(παλίρροια), για την Αράχωβα. Επίσκεψη στον Όσιο Λουκά, 
στο Ιστέρι, όπου θα μας εντυπωσιάσει η εκκλησία, της οποίας 
η αρχιτεκτονική είναι μικρογραφία της Αγίας Σοφίας. Γεύμα 
στην Αράχωβα και ακολούθως για την Αθήνα. Διανυκτέρευση 
στην Αθήνα.

7η Μέρα: Αθήνα - Αίγινα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Επι-
βίβαση στο καράβι για τη νήσο Αίγινα. Επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Αγίας Τριάδας, όπου θα προσκυνήσουμε τα θαυμα-
τουργά λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, καθώς θα επισκεφθού-
με και το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Αθήνα - Κύπρος
Μετά το πρωινό, ημέρα ελεύθερη για ψώνια στην Αθήνα. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στη Λάρνακα, αφού περάσουμε 
για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €750 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €680 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Τήνο με πρόγευμα, 1 

βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στη Ραφήνα με πρόγευμα, 1 
βράδυ σε ξενοδοχείο 3* στη Χαλκίδα με πρόγευμα, 2 
βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Αθήνα.

* 3 μεσημεριανά γεύματα.
* Εισιτήρια των φέρρυ μπόουτ για Τήνο, Άνδρο, Αίγινα.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Βαλίτσα 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
* Φ.Π.Α.
* Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 

σπήλαια.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Σημ.: Στην αναχώρηση 13 Αυγούστου, οι επιβάτες θα 
συμμετέχουν στην Πανήγυρη της Μεγαλόχαρης 
Παναγίας της Τήνου, επ’ ευκαιρία της εορτής της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα παρακολουθήσουν 
την ιερά λειτάνευση της ιεράς και θαυματουργού 
εικόνος.

Αναχωρήσεις: 9 Ιουλίου  24 Ιουλίου  31 Ιουλίου
   13 Αυγούστου 20 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ - ΑΘΗΝΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΑΙΓΙΝΑ
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13η Εκδρομή

* 4 γεύματα *
1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Ξάνθη - Κο-
μοτηνή
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας για τη Θεσσαλονί-
κη και από εκεί, παίρνοντας την Εγνατία οδό, κατευθυνόμαστε 
προς την Αλεξανδρούπολη. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην 
Καβάλα όπου θα πιούμε ένα καφεδάκι και θα έχουμε χρόνο να 
γνωρίσουμε την πόλη. Συνεχίζουμε, και αφού περάσουμε την 
πόλη των Φιλίππων, θα πάμε να προσκυνήσουμε στο Βαπτι-
στήριο της Αγίας Λυδίας. Προχωρούμε προς την Ξάνθη με τα 
παλιά ανακαινισμένα καπνεργοστάσια. Θα έχουμε χρόνο ελεύ-
θερο και από εκεί για την Κομοτηνή, όπου και διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Αλεξανδρούπολη - Σουφλί - Μαύρη Θάλασσα -  
Μπουργκάς
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την όμορφη Αλεξανδρούπολη και 
από εκεί για το Σουφλί που είναι πολύ διάσημο για τα μεταξωτά. 
Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο για το Διδυμότειχο και την 
Ορεστειάδα. Μετά τις τελωνειακές διατυπώσεις μπαίνουμε στη 
Βουλγαρία. Μια ωραία διαδρομή θα μας εντυπωσιάσει με την 
ομορφιά της φύσης στη Μαύρη Θάλασσα, τις πόλεις που ίδρυ-
σαν οι πρόγονοί μας. Ακολούθως τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση στο Μπουργκάς.

3η Μέρα: Μπουργκάς - Σωζόπολη - Μεσημβρία
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στη Σωζόπολη. Θα δούμε τα σπί-
τια, τις εκκλησίες, το τοπίο και θα αισθανθούμε μια γλυκιά νο-
σταλγία όταν μάθουμε όλη την ιστορία της πόλης και των νησιών 
απέναντι. Ακολούθως θα πάρουμε το δρόμο για το Μπουργκάς. 
Χρόνος για βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο, ατενίζο-
ντας την Μαύρη Θάλασσα. Όσοι επιθυμούν, επίσκεψη στο 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Αφή-
νοντας πίσω μας το Μπουργκάς, φτάνουμε στη χερσόνησο της 
Μεσημβρίας με τη σημερινή ονομασία Νέσερμπαρ. Στάση για 
καφέ, βόλτα στα μαγαζιά, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Ακτή Ηλίου - Αλάντζα Μοναστήρι - Βάρνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση και κατευθυνόμαστε προς τη 
Βάρνα, περνώντας μια εξαιρετική διαδρομή μέσα στο πράσινο 
και έχοντας πάντα δίπλα μας τη Μαύρη Θάλασσα, θα διασχί-
σουμε τη Βάρνα μέσα από το κέντρο της και θα συνεχίσουμε το 
δρόμο μας για 15 χλμ., θαυμάζοντας τις Χρυσές Ακτές, όπως 
λέγονται, μέχρι να φθάσουμε στο Αλάντζα Μοναστήρι, ένα μο-
ναστήρι του 5ου αι., λαξευμένο όλο, ακόμα και τα κελλιά του, 
μέσα στο βράχο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στη Βάρνα 
το δεύτερο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. 
Μέσα εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό με ένα ολόκλη-
ρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες, ενυδρείο 
και το μοναδικό στα Βαλκάνια δελφινάριο, όπου με ένα μικρό 
εισιτήριο μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό πρό-
γραμμα με επίδειξη δελφινιών. Θα επισκεφθούμε, επίσης, την 
κεντρική πλατεία με το δραματικό θεάτρο και την όπερα, την 
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 18ου αι. και ακο-
λούθως επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Ακτή Ηλίου - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φιλιππούπολη - πρωτεύ-
ουσα της Ανατολικής Ρωμυλίας - όπου το πρώτο που θα δούμε 
είναι ο ποταμός Έβρος. Θα περπατήσουμε στο μεγάλο πεζό-
δρομο, όπου εκτός από τα παλιά Ελληνικά Αρχοντικά, μπορού-
με να δούμε το αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο, το άγαλμα του Φι-
λίππου (κτήτορας), το τέμενος Τζουμαγιά, το Ρωμαϊκό στάδιο, 
το Αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου και το πρώτο φαρ-
μακείο της Φιλιππούπολης του 19ου αι., φυσικά από Έλληνα 
Φαρμακοποιό της εποχής. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλ-
τα, φαγητό, καφέ και όσοι επιθυμούν μπορούν να αγοράσουν 
τις διάσημες κρέμες από τριαντάφυλλο που παράγουν στην πε-
ριοχή. Συνεχίζουμε το απόγευμα για το Μπόροβετς όπου βρί-
σκεται το ξενοδοχείο μας. Το Μπόροβετς είναι το διασημότερο 

χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας και είανι εγκετεστημένο 
στα 1315 μέτρα υψόμετρο. Το ξενοδοχείο μας, όπως και όλα 
τα άλλα γύρω, είναι πνιγμένο μέσα στα πανύψηλα έλατα. Θα 
εκπλαγούμε από τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

6η Μέρα: Ξενάγηση στην Πρωτεύουσα Σόφια
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να διανύσουμε 75 χλμ. για τη 
Σόφια. Η διαδρομή θα μας καταπλήξει με τη φυσική ομορφιά 
της. Στην πόλη, μας περιμένει η ξεναγός μας με την οποία θα 
περάσουμε μια ευχάριστη μέρα βλέποντας την εκκλησία του 
Αλεξάντερ Νεύσκι, την Αγία Σοφία, το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας, το πάρκο με το καταπληκτικό θέατρο, το Προεδρικό Μέ-
γαρο, όπου μπορούμε να φωτογραφηθούμε με τους φρουρούς 
του, την Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου και φυσικά θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της πόλης για φαγητό και ψώνια. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση.

7η Μέρα: Μπόροβετς - Μονή Ρίλας - Σαντάνσκι - Θεσσα-
λονίκη
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το μεγαλύτερο πνευματικό κέ-
ντρο της Βουλγαρίας, το μοναστήρι της Ρίλας. Βρίσκεται στην 
κορυφή Μαλιόβιτσα σε υψόμετρο 1200 μ. και προκαλεί δέος με 
την αρχιτεκτονική του. Θα περιηγηθούμε στους χώρους του, θα 
προσκυνήσουμε, θα μάθουμε την ιστορία του και θα φύγουμε 
ανανεωμένοι ψυχικά και πνευματικά. Ακολούθως πηγαίνουμε 
να γνωρίσουμε το Σαντάσκι, την πατρίδα του Σπάρτακου, όπως 
λένε οι ντόπιοι, αλλά και η ιστορία τους. Το Σαντάσκι σήμερα 
φημίζεται για τα ζεστά ιαματικά νερά του, για το κλίμα και την 
καλή αγορά του. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον πεζόδρομο, 
ψώνια αναμνηστικά και φαγητό. Συνεχίζουμε προς τη Θεσσα-
λονίκη. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη
Μέρα ελεύθερη για ψώνια στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα επί-
σκεψη στην Σουρωτή, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεο-
λόγου, όπου βρίσκεται ο τάφος του ξακουστού Αγίου Γέροντος 
Παϊσίου του Αγιορείτου και ακολούθως για το Ελευθέριος Βενι-
ζέλος για την επιστροφή μας στη Λάρνακα.
___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €735 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €650 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5* με πρόγευμα.
* 4 δείπνα, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
* Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλ-

μαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
* Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής.
* Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
* Ποτά στα φαγητά.
________________________________________________

Αναχωρήσεις:  9 Ιουλίου - 17 Ιουλίου - 24 Ιουλίου- 22 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
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6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

14η Εκδρομή

* 5 δείπνα *

1n Μέρα
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο γραφεία του αεροδρο-
μίου. Αναχώρηση του αεροπλάνου για Τελ- Αβίβ και μετά τις 
τελωνειακές διατυπώσεις μεταφορά των προσκυνητών με λε-
ωφορεία στα Ιεροσόλυμα και τακτοποίηση στα διάφορα δω-
μάτια. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.

2η Μέρα
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο προαύλιο του Ναού της 
Αναστάσεως και ομαδική είσοδος στο Ναό με τη συνοδεία του 
καθορισμένου από το Πατριαρχείο ξεναγού μας, επίσκεψη και 
προσκύνημα των Ιερών Προσκυνημάτων που βρίσκονται στο 
Ναό και τα οποία είναι: Αποκαθήλωση, Πανάγιος Τάφος, Μη 
μου Άπτου, Προσωρινές Φυλακές του Χριστού, Παρεκκλήσιο 
Εκατόνταρχου Λογγίνου, Παρεκκλήσιο του διαμερίσαντο τα 
Ιμάτιά μου, το Σπήλαιον της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, 
Παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου και το φρικτό Γολγοθά. 
Ακολούθως επίσκεψη στο ναό του Σολωμόντος, Άγια των Αγί-
ων, στη χρυσή πύλη και στη συνέχεια στον Οίκο Ιωακείμ και 
Άννης, Προβάτινη Κολυμβήθρα, Φυλακές του Αγίου Πέτρου 
και ερχόμενοι στην Οδό του Μαρτυρίου (Φυλακές του Χριστού 
και των ληστών), το σπίτι του Σίμωνος του Κυρηναίου, Αγία 
Βερονίκη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

3n Μέρα
Εκδρομή στη Ναζαρέτ, Τιβεριάδα, Ιορδάνη Ποταμό. Ολοή-
μερος στη Σαμάρεια Φρεάρ του Ιακώβ, Νεάπολη, Τιβεριάδα, 
Λίμνη της Τιμεριάδος, Ιορδάνη Ποταμό όπου θα γίνει ο αγια-
σμός των υδάτων και βάπτιση των Προσκυνητών και αναχώ-
ρηση για Καπερναούμ, Κάνα της Γαλιλαίας, Ναζαρέτ (Ευαγ-
γελισμός της Θεοτόκου), Θαβώρειο Όρος, το ιερό μέρος όπου 
δέχτηκε την επίσκεψη της Αγίας Τριάδος Μετεμορφώθης εν 
τω όρη Χριστέ ο Θεός. Από τις 8:30 το βράδυ αρχίζει ο πα-
νηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια πανηγυρική ακολουθία 
(αγρυπνία) της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εδώ θα έχου-
με την ευλογία να δούμε τη Νεφέλη να κατεβαίνει σταδιακά 
από τον ουρανό και να μας επισκιάζει και ω του θαύματος 
να αρχίζουν αστραπές, λάμψεις στον ουρανό χωρίς βροντές.

4η Μέρα
Τελειώνοντας η πανήγυρη, θα αναχωρήσουμε από το Όρος 
Θαβόρ για το ξενοδοχείο μας. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε 
το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου όπου έγινε ο θηλασμός 
του Κυρίου από τη Θεοτόκο. Συνέχεια θα καταλήξουμε στο ξε-
νοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα επίσκεψη στην πόρτα 
του Δαυίδ και εκεί θα επισκεφθούμε την Αγίαν Σιών, τον Τά-
φον του Δαυίδ, το Υπερώον ο τόπος όπου τελέσθηκε ο Μυστι-
κός Δείπνος, το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου όπου 
εκοιμήθη η Θεοτόκος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η Μέρα
Εκδρομή στη Νεκρά Θάλασσα, Όρος των Ελαιών. Ολοήμε-
ρος εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά, Ιεριχώ (Συκομό-
ρεα), Σαραντάριο Όρος, ύδατα του Ελισσαίου, Νεκρά Θάλασ-
σα, μετάβαση στον Παλαιό Ιορδάνη, Βηθανία (εκκλησία και 
Τάφος του Λαζάρου) και στη συνέχεια Γεσθημανή (Τάφος της 
Παναγίας), Τόπο της Προδοσίας και της Προσευχής, Τόπο Λι-
θοβολισμού Αγίου Στεφάνου, Κολυμβήθρα Σιλωάμ, Όρος των 
Ελαιών, Τόπο της Αναλήψεως και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6n Μέρα
Εκδρομή στη Βηθλεέμ, Χεβρώνα, Ορεινή, Κάτα Μόνας. Ανα-
χώρηση για τη Μονή Προφήτου Ηλία και από εκεί για Χεβρώ-
να (Τάφοι Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ) και μετά το Ρωσικό Μονα-
στήρι και Δρυ του Μαβρή (Φιλοξενία του Αβραάμ), επιστροφή 
στον Άγιο Γεώργιο Πετζαλάν, Βηθλεέμ, Γέννηση του Χριστού, 
Τάφους των Νηπίων, Μονή Αββά Θεοδοσίου, Μονή του Τίμι-
ου Σταυρού (είναι ο τόπος όπου είχε φυτευτεί από το Λωτ το 
Τρισύνθετο ξύλο με το οποίο κατασκευάσθηκε ο Τίμιος Σταυ-
ρός), Κάτα Μόνας, Τάφος του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου, 
Ορεινήν και επιστροφή στο ξενοδοχείο και αργά το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ, αφού περάσου-
με από τον Άγιο Γεώργιο στη Λὐδα και προσκυνήσουμε.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €595 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €695 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €550 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δεί-

πνο.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεω-

φορείο.
* Μίνι μπας για Όρο Θαβώρ και για Λαύρα του Αγίου Σάβ-

βα.
* Χειραποσκευή 10 κιλά.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
* Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
___________________________________________________

Οι επιβάτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, το οποίο 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.

Αναχώρηση: 23 Σεπτεμβρίου  - Επιστροφή: 28 Σεπτεμβρίου   (συμμετοχή στην εορτή
         της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού)
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

15η Εκδρομή

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρ-
νακας στις 19:00. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις 
αναχώρηση στις 21:00 για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στα εντός των τειχών προ-
σκυνήματα, Πανάγιο Τάφο, Αποκαθήλωση, Παρεκκλή-
σιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, Μη μου Άπτου, Δια-
μερίσαντο τα Ιμάτια μου, τον Τόπο της Ευρέσεως του 
Τιμίου Σταυρού, την Αγία Κολώνα της Φραγγέλωσης, το 
παρεκκλήσιο των κλαπών και το Φρικτό Γολγοθά. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε την Οδό του Μαρτυρίου, 
Πραιτώριο, Φυλακή του Αγίου Πέτρου, το σπίτι των Θε-
οπατόρων Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα συνεχίζου-
με για να περπατήσουμε στην Αγία Σιών, τον Τάφο του 
Προφήτου Δαυίδ, το Υπερώο που έγινε ο Μυστικός Δεί-
πνος και η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και το σπίτι 
του Αγίου ιωάννη, όπου εδώ εκοιμήθη η Παναγία μας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ένα ολοήμερο ταξί-
δι στην Τιβεριάδα, όπου θα γίνει και ο αγιασμός στον 
Ιορδάνη Ποταμό και συμβολικό βάπτισμα των προσκυ-
νητών, Τιβεριάδα, Λίμνη, Καπερναούμ, Όρος Θαβώρ 
(Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Κανά (το πρώτο θαύμα 
του Χριστού), Ναζαρέτ (εκκλησία του Ευαγγελισμού). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Εκκλησιασμός και ακολούθως αναχωρούμε για την Ιερι-
χώ (Συκομορέα του Ζακχαίου), Σαραντάριο Όρος, Άγιο 
Γεράσιμο, Σαμάρεια-Φρέαρ του Ιακώβ (λείψανο Αγίου 
Φιλουμένου του Κυπρίου). Ακολούθως επίσκεψη στον 
Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά, Βηθανία - Άγιος Λάζαρος και Γε-
σθημανή (Τάφος της Παναγίας), τόπο του Λιθοβολισμού 
του Αγίου Στεφάνου, τον τόπο της προσευχής και της 
προδοσίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

5η Μέρα
Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ. 
Επίσκεψη στο σπήλαιο της Γεννήσεως, τους Τάφους 

των Νηπίων, την εκκλησία των Ποιμένων, τη Μονή του 
Αγίου Θεοδοσίου και τη Μονή του Αγίου Σάββα. Στη συ-
νέχεια επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Συμεών του Θεο-
δόχου (Καταμόνας), όπου και ο τάφος του Αγίου και στη 
συνέχεια Μονή του Σταυρού. Ακολούθως για το αερο-
δρόμιο του Τελ Αβίβ, αφού πρώτα περάσουμε από την 
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στη Λήδα, όπου θα προσκυ-
νήσουμε τον τάφο του Αγίου. Αναχώρηση του αεροπλά-
νου στις 22:00. Άφιξη στην Κύπρο 22:40.

___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής για την αναχώρηση 13 Ιουνίου:
 €500 κατ’  άτομο (δίκλινο)
 €580 κατ’  άτομο (μονόκλινο)

Τιμή συμμετοχής για τις αναχωρήσεις
24 Οκτωβρίου, 14 Νοεμβρίου, 28 Νοεμβρίου:
 €575 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €655 κατ’ άτομο (μονόκλινο)

___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνα-

κα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και 

δείπνο.
* Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν.
* Συνοδό / Ξεναγό.
* Ταξί για ανάβαση στο όρος Θαβώρ και Άγιο Σάββα.
* Φ.Π.Α.
* Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 10 κιλών (55x40x 20 

εκ.) και μια χειραποσκευή (35x20x20 εκ.).

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως προ-

αιρετικό.
* Μεσημεριανά γεύματα και το δείπνο της Πέμπτης.
* Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.
___________________________________________________

Αναχώρηση: 13 Ιουνίου  - Επιστροφή: 17 Ιουνίου (αργία Αγίου Πνεύματος)
  24 Οκτωβρίου    28 Οκτωβρίου (αργία)
  14 Νοεμβρίου     18 Νοεμβρίου
  28 Νοεμβρίου     2 Δεκεμβρίου
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16η Εκδρομή

1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αμέσως αναχώρηση για Ουρανούπο-
λη, αφού πρώτα περάσουμε από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου θα προσκυνήσουμε στο 
Ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και στον τάφο του 
ξακουστού γέροντα Παΐσιου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Αναχώρηση το πρωί με πλοιάριο για είσοδο στο Άγιο Όρος δια 
θαλάσσης. Καθοδόν θα γίνουν στάσεις στις εξής Ιερές Μονές: 
Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου θα προσκηνύσουμε τη θαυμα-
τουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, ακολούθως της 
Ιεράς Μονής Διονυσίου όπου εγκαταβιώνουν πλείστοι Κύπρι-
οι μοναχοί με Κύπριο ηγούμενο. Ξενάγηση και ξεκούραση στη 
Μονή. Θα έχουμε την ευλογία να προσκυνήσουμε το δεξί χέρι 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τη Θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας του Ακάθιστου, τον τάφο του Αγίου Νήφωνος Πατρι-
άρχη Κωνσταντινουπόλεως. Διανυκτέρευση στη Μονή.

3η Μέρα
Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Διονυσίου για την Ιερά Μονή 
Αγίου Παύλου, όπου θα προσκυνήσουμε τα Τίμια Δώρα του 
Χριστού και τα άγια λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών, Βα-
σιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου. Διανυκτέρευση στη Μονή.

4η Μέρα
Αναχώρηση από Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για το λιμανάκι 
της Δάφνης. Από Δάφνη αναχώρηση με λεωφορείο για προ-
σκύνημα στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και στην Ιερά Μονή 
Παντοκράτορος, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας της Γερόντισας. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για 
την Ιερά Μέγιστη Μονή Βατοπεδίου τη δεύτερη κατά σειρά 
μονή του Αγίου Όρους. Τακτοποίηση στους ξενώνες και ξε-
νάγηση στο καθολικό (Παναγία Παραμυθία, Παναγία Βημα-
τάρισσα, Παναγία Εσφαγμένη, Παναγία Αντιφωνήτρια) και 
πλήθος ιερών λειψάνων μεγάλων Αγίων και Πατέρων της 
εκκλησίας, όπως και η κάρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσο-
στόμου με άφθαρτο το αυτί του αγίου, του Αγίου Γρηγορίου 
του Θεολόγου και πολλών άλλων. Ξενάγηση στο μουσείο και 
σκευοφυλάκιο της Μονής. Στο μοναστήρι μονάζουν πολλοί 
Κύπριοι μοναχοί, με ηγούμενο τον Κύπριο Πανοσιολογιότατο 
Αρχ. Εφραίμ Βατοπεδινό.

5η Μέρα
Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Μ. Βατοπεδίου για τις Καρυές 
όπου θα προσκυνήσουμε στο μεγαλοπρεπή Ναό του Πρωτά-
του τη θαυματουργή εικόνα του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ». Περιήγηση 
στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας και στα μικρά υποστατικά- 
μαγαζιά των Καρυών. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κουλτου-
μουσίου όπου θα προσκυνήσουμε τη θαυματόβρυτο εικόνα 
της Φοβέρας Προστασίας ακολούθως σε σειρά μεγάλη Μονή 
των Ιβήρων. Ξενάγηση εντός της Μονής και προσκύνημα της 
μεγαλοπρεπής θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Πορ-
ταϊτίσσης και πλήθος ιερών λειψάνων (μεγάλο τεμάχιο από 
την κάρα του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κύπρου). Αναχώ-
ρηση από εκεί δια την Ιερά Μονή Φιλόθεου όπου ευρίσκεται η 

θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας και ακο-
λούθως για το πρώτο στην τάξη μοναστήρι του Αγίου Όρους, 
την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου θα περάσουμε πρώτα 
από το Αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και θα 
καταλήξουμε στη Μονή όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Τα-
κτοποίηση σε διάφορα δωμάτια και διανυκτέρευση.

6η Μέρα
Αναχώρηση από το Άγιο Όρος για την Ουρανούπολη και από 
εκεί για Θεσσαλονίκη. Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο και 
ακολούθως τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη 
Θεσσαλονίκη.

7η Μέρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Βέρμιο. Προσκύνημα στο 
Ιερό Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά. Ακολούθως για τη 
Νάουσα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα στον ποταμό Αρα-
πίτσα και ακολούθως για τους περίφημους καταρράκτες της 
Έδεσσας για απογευματινό καφέ. Επιστροφή στη Θεσσαλο-
νίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

8η Μέρα
Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα παίρνουμε το 
δρόμο για την επιστροφή στην Κύπρο.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €725 κατ’ άτομο (μονόκλινο - μόνο στα
            ξενοδοχεία)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* Χειραποσκευή 10 κιλών, μήκος 55 εκ., πλάτος 40 εκ. και 

ύψος 20 εκ.
* Λεωφορείο από αεροδρόμιο για Ουρανούπολη, Ουρα-

νούπολη - Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο.
* Ξενοδοχεία στην Ουρανούπολη και Θεσσαλονίκη με πρό-

γευμα.
* Διαμονητήριο (VISA) Αγίου Όρους.
* Όλα τα εισιτήρια διακίνησης μέσα στο Άγιο Όρος.

Ελπίζουμε εάν δεν προκύψει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία το 
πρόγραμμα της εκδρομής να τηρηθεί ακριβώς.

Προσοχή:
*  Η δική μας εκδρομή είναι οργανωμένη, πληρωμένα τα 

πάντα χωρίς να επιβαρυνθείτε τίποτα. Όλα τα έξοδα συμ-
φώνως του προγράμματος (δηλ. πληρωμένες όλες οι με-
τακινήσεις εντός του Αγίου Όρους).

* Εάν ο ταξιδιώτης θέλει μεγαλύτερη αποσκευή με επιπρό-
σθετο βάρος, θα επιβαρύνεται το ποσό των €50.

___________________________________________________

Αναχώρηση: 2 Οκτωβρίου  - Επιστροφή: 9 Οκτωβρίου

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ)
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17η Εκδρομή

* 5 γεύματα *
1η Μέρα: Λάρνακα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση για Βελιγράδι 
με απευθείας πτήση των Σερβικών Αερογραμμών. Άφιξη στις 05:40 
(τοπική ώρα). Παραλαβή και άμεση αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
στο Βελιγράδι, όπου θα έχουμε χρόνο ξεκούρασης. Στη συνέχεια 
εκκλησιασμός. Πρόγευμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τα αξιοθέ-
ατα της πρωτεύουσας της Σερβίας, του Βελιγραδίου. Θα δούμε την 
τεράστια σε μέγεθος εκκλησία της Ορθοδοξίας, τον Ναό του Αγίου 
Σάββα, το Κοινοβούλιο, την Κεντρική Πλατεία, τη Μητρόπολη και 
στη συνέχεια θα επισκεφθούμε μοντέρνες συνοικίες του Νέου Βελι-
γραδίου. Η ξενάγησή μας συνεχίζεται στο περίφημο φρούριο Καλε-
μεγκτάν, γνωστή και ως Ακρόπολη του Βελιγραδίου, όπου από εκεί 
ψηλά με τρενάκι θα έχουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Θα δού-
με και το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας της Ρουζίτσας. Στη συνέχεια 
περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και τη γνωστή οδό Κνεζ 
Μιχαΐλοβα με τα μοντέρνα μαγαζιά της. Συνεχίζουμε για τις όχθες του 
ποταμού Δούναβη, όπου θα πάρουμε το καραβάκι για μίνι κρουαζιέ-
ρα στους ποταμούς Σάβα και Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και Διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Φρούσκα Γκόρα - Σρέμσκι Καρλόβτσι - Νόβι Σαντ - 
Μοναστήρια Κατς και Κόβιλ
Εκκλησιασμός. Πρόγευμα. Αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή, ξε-
κινώντας  από  τη Φρούσκα Γκόρα,  μια  πανέμορφη  υψομετρι-
κή φυσική ομορφιά στην απέραντη πεδιάδα της Βοϊβοντίνας. Εκεί 
θα σταματήσουμε στο Μοναστήρι Νόβο Χόποβο, όπου υπάρχουν 
τα λείψανα του Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος. Ακολούθως θα επισκε-
φθούμε, την όμορφη, με μπαρόκ στυλ, πόλη του Σρέμσκι Καρλόβτσι, 
για να δούμε μεταξύ άλλων και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με 
το εξαιρετικό τέμπλο. Συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σάντ, την πόλη που την 
ονομάζουν Σέρβικη Αθήνα. Ακολούθως θα κάνουμε μια μικρή περι-
διάβαση στην πόλη, όπου η πολυτάραχη ιστορία της έχει αφήσει αρ-
χιτεκτονικά σημάδια, αλλά και πολιτιστική ποικιλία. Στον πεζόδρομο 
της πόλης θα έχουμε λίγη ώρα για  φαγητό  (προαιρετικό).  Κατά  την  
επιστροφή  προς  το  Βελιγράδι  θα  επισκεφθούμε  τα μοναστήρια 
Κατς και Κόβιλ.  Επιστροφή  στο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
3η Μέρα: Βελιγράδι - Μοναστήρι Τσέλιε - Μοναστήρι Λέλιτς - 
Κράλιεβο
Πρόγευμα. Αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την πόλη Κράλι-
εβο, αφού πρώτα περάσουμε από τον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ, όπου και ο τάφος του μακαριστού Πατριάρχη 
Παύλου. Ακολουθώντας τη διαδρομή Νότια του Βελιγραδίου μέσω 
της οδικής αρτηρίας Ίβαρσκα μαγκιστράλα και σε απόσταση μιάμιση 
ώρας από την πρωτεύουσα, περίπου, θα επισκεφθούμε το Μονα-
στήρι Τσέλιε όπου και ο τάφος του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Ακο-
λούθως θα επισκεφθούμε σε πολύ κοντινή απόστασητο Μοναστήρι 
Λέλιτς όπου βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, 
πνευματικού πατέρα του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Ακολούθως θα 
πάμε για φαγητό (προαιρετικό) σε κοντινό, στην πόλη του Βάλιεβο, 
εστιατόριο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς Νότο για την πόλη 
του Κράλιεβο όπου θα φτάσουμε αργά το  απόγευμα. Τακτοποίηση 
δωματίων. Το Κράλιεβο είναι μια μικρή πόλη που τη διασχίζει ο πο-
ταμός Ίβαρ. Η πόλη έχει όμορφο κέντρο όπου όλοι οι κεντρικοί δρό-
μοι είναι πλακόστρωτοι και καταλήγουν στο κέντρο, όπως τον ήλιο 
με τις  ακτίνες του. Σας προτείνουμε να περπατήσουμε στο κέντρο 
της πόλης για ένα μικρό ψώνισμα ή για καφέ στις όμορφες καφετέρι-
ες στο πλακόστρωτο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: Μοναστήρι Στουντένιτσας - Βρίνιατσκα Μπάνια - 
Μονή Λιουπόστινια
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μοναστήρι της Στουντένιτσας, ταξι-
δεύοντας παράλληλα με τον ποταμό Ίβαρ και ακολουθώντας μια πο-
ρεία, ακόμα πιο νότια και περνώντας από πρόποδες ψηλών οροσει-
ρών και κλεισούρες. Το Μοναστήρι, που μαζί με τα Μοναστήρια του 
Κοσσόβουκαι της Ζίτσας είναι τα πιο γνωστά και ιστορικά της Σερβί-
ας. Επιστροφή στο Κράλιεβο. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για τη Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια. Στη Λουτρόπολη που είναι 
η πιο γνωστή στη Σερβία και μια από τις πιο γνωστές στα Βαλκάνια, 
σας προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος του πλακόστρωτου 
δρόμου, μέσα στα πάρκα, να δοκιμάσετε τις καφετέριες στο κέντρο, 
το μικρό τραινάκι, το γεφύρι της αγάπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
αφού περάσουμε από τη Μονή Λιουπόστινια κοντά στην πόλη του 
Τριστένικ. Το Μοναστήρι κτίστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα από την 
πριγκίπισσα Μίλιτσα της οποίας ο τάφος βρίσκεται εντός του κυρίως 
Ναού. Μετά την μάχη του Κοσσόβου τον 14ο αιώνα, όπου οι Μω-
αμεθανοί κέρδισαν τους Σέρβους, πολλές χήρες έγιναν καλόγριες 
στο Μοναστήρι. Τέλη του 18ου αιώνα από το Μοναστήρι ξεκίνησε 
η επανάσταση απελευθέρωσης εναντίον των Τούρκων που όμως 
καταπνίγηκε στο αίμα. Οι Τούρκοι για να εκδικηθούν τους Σέρβους 
έκαψαν το Μοναστήρι αφού το λεηλάτησαν και πίσω από το καμένο 
τέμπλο βρήκαν θαμμένο ανεκτίμητο θησαυρό που μετέφεραν στην 
Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους υπήρξε και η κορώνα του πρίγκι-
πα Λάζαρου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η Μέρα: Ζλάτιμπορ - Σάρκαν Βιτόσι - Μόρα Γκόρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την περιοχή Ζλάτιμπορ, πολύ 
γνωστό τουριστικό θέρετρο της δυτικής Σερβίας, όπου θα έχουμε 
το χρόνο να περπατήσουμε στο κέντρο, τη λιμνούλα και την πολύ 
γνωστή λαϊκή αγορά. Ελαφρύ γεύμα (προαιρετικό) και αναχωρούμε 

για την περιοχή Σάρκαν Βίτοσι για μια εμπειρία μέρους της διαδρο-
μής Σάρκαν 8 (προαιρετικό), του μοναδικού στο είδος του τρένου, 
που θυμίζει άλλες εποχές. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ευρώ-
πης με τα παράλια του Μαυρουβουνίου, που λειτουργούσε εδώ 
και ένα περίπου αιώνα και σταμάτησε να λειτουργεί πριν σαράντα 
χρόνια, ξεκίνησε να ζωντανεύει πριν δέκα περίπου χρόνια με την 
ανακαίνιση των βαγονιών αλλά και ράγων της πιο συναρπαστικής 
περιοχής στο βουνό Μόρα Γκόρα, μαζί με την ανέγερση της ξύλι-
νης πόλης. Θα μας συναντήσει το λεωφορείο στην περιοχή Μόρα 
Γκόρα για να επισκεφθούμε ακολούθως την ξύλινη πόλη, που έχει 
δημιουργηθεί για σκοπούς κινηματογραφικής ταινίας, από τον πα-
γκοσμίως γνωστό σκηνοθέτη  Έμιρ Κουστουρίτσα, ο οποίος ορα-
ματίστηκε και υλοποίησε ένα παραμυθένιο χωριό, το χωριό του. Το 
λένε Drvengrad (Ξύλινη πόλη) Kusterdorf. Και κέρδισε το 2005 το 
Βραβείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Phillipe Rotthier. Ο γεννημένος 
στο Σαράγεβο Σέρβος σκηνοθέτης έχασε την πόλη του στον πόλεμο 
και αποφάσισε να κτίσει εδώ το σπίτι του και ταυτόχρονα μια εστία 
τέχνης. Μπαίνοντας στο Kusterdorf, μπαίνεις σε ένα ολόκληρο κό-
σμο. Ξύλινα κουκλίστικα σπίτια, φτιαγμένα από αυθεντικές βλάχικες 
καλύβες της περιοχής,  απλώνονται  σε  δρομάκια  και  πλατείες. Στο 
βάθος του κεντρικού δρόμου η ξύλινη εκκλησία του Αγίου Σάββα.  
Το  απόγευμα επιστροφή στο Κράλιεβο. Δείπνο στο ξενοδοχείο με 
χορευτική παρουσία από τοπικό λαογραφικό χορευτικό συγκρότημα. 
Διανυκτέρευση.
6η Μέρα: Μοναστήρι Μανάσια - Σπήλαια Ρέσαβσκα Πέτσινα - 
Κατρράκτης Λίσινα Μπουκ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ανατολική Σερβία για να 
επισκεφτούμε το Μοναστήρι Mανάσια το μεσαιωνικό καστρομονά-
στηρο και ακολούθως θα επισκεφτούμε τα πιο γνωστά σπήλαια με 
σταλαγμιτες και σταλακτητες στη Σερβία, τα σπήλαια Ρέσαβσκα 
Πέτσινα. Τελειώνοντας θα οδεύσουμε προς τον καταρράκτη Λίσινα 
Μπούκ όπου και θα έχομε γεύμα (προαιρετικό) σε εστιατόριο δίπλα 
από τον καταρράκτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέ-
ρευση.
7η Μέρα: Μοναστήρι Ζίτσας - Τόπολα - Άγιος Γεώργιος Όπλε-
νατς - Βελιγράδι - Πύργος Άβαλα - Λάρνακα
Πρόγευμα. Επίσκεψη στο Μοναστήρι Ζίτσας, που βρίσκεται μόνο 6 
χιλιόμετρα από την πόλη του Κράλιεβο. Μαζί με τη Στουτενιτσα είναι 
τα πιο γνωστά Μοναστήρια της Σερβίας. Είναι εδώ που επτά Σέρ-
βοι Μεσαιωνκοί  ηγεμόνες στέφθησαν βασιλείς. Αναχώρηση για την 
Τόπολα, η οποία είναι λίκνο πολιτισμού της δυναστείας των Καρατζι-
ώρτζιεβιτς (Καραγιώργης Σερβίας, γνωστός στην Ελλάδα). Εκεί  θα 
δούμε την εξαιρετική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο πιο ψηλό ση-
μείο της πόλης Τόπολας, το γνωστό Όπλενατς. Τα πανέμορφα ψη-
φιδωτά που συνθέτουν τις εικόνες στην εκκλησία στο σύνολο τους 
σαράντα εκατομμύρια ψηφίδες, σε περισσότερα από δέκα χιλιάδες 
χρώματα!!! Αυτό και μόνο προκαλεί δέος. Η Τόπολα είναι θρησκευ-
τικό και ιστορικό κέντρο των Σέρβων διότι από το σημείο αυτό έχει 
ξεκινήσει η επανάσταση κατά των Τούρκων. Θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο απέναντι από την εκκλησία και το Κονάκι Καραγιώργη, του 
ηγέτη και οπλαρχηγού των Σέρβων στον απελευθερωτικό αγώνα 
κατά των Τούρκων. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το Βελιγράδι 
όπου και θα σταματήσουμε στο βουνό Άβαλα όπου και θα ανεβούμε 
με ασανσέρ στον πύργο τηλεπικοινωνιων Άβαλα για να δούμε πανο-
ραμικά την πόλη του Βελιγραδίου. Συνεχίζουμε  την πορεία μας για 
το Βελιγράδι για να σταματήσουμε σε πολυκατάστημα στο Νέο Βε-
λιγράδι για να ψωνίσουμε και να ξεκουραστούμε μέχρι και την ώρα 
που θα οδεύσουμε για το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Αναχώρηση 
από το αεροδρόμιο Βελιγραδίου αργά το βράδυ στις 23:55. Άφιξη 
στη Λάρνακα.  
_____________________________________________________
Τιμή συμμετοχής:

 €760 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €880 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €630 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
_____________________________________________________
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βελιγράδι - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 2 βράδια στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4*, 4 βράδια σε ξενοδο-

χείο 4* με πρόγευμα.
* 5 γεύματα.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Βαλίτσα 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σπήλαια.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
_____________________________________________________

Αναχωρήσεις:  24 Ιουλίου   25 Αυγούστου

7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

18η Εκδρομή

* 5 γεύματα *

1η Μέρα: Λάρνακα - Βουκουρέστι - Sinaia - Brasov
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Επιβίβαση στο 
αεροπλάνο για την πτήση μας για το βουκουρέστι, πρωτεύ-
ουσα της Ρουμανίας. Άφιξη στο Βουκουρέστι. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο και αναχώρηση για Brasov, με ενδιάμεσο σταθ-
μό στη Sinaia, το περίφημο χειμερινό θέρετρο, μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων, που η ιστορία της συνδέεται με το Μοναστή-
ρι που έκτισε ο Μιχαήλ Κατακουζηνός και με το Ορος Σινά. 
Θα επισκεφθούμε τη Μονή και (προαιρετικά) επίσκεψη στο 
εντυπωσιακό κάστρο Peles, θερινή κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας Καρόλου Α΄. Αναχώρηση για την όμορφη πόλη 
Μπρασόβ (Brasov) με την πλακόστρωτη πλατεία, με τις καφε-
τέριες, τα εστιατόρια και τα καταστήματα. Άφιξη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση. Αργά το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε την πλατεία για βόλτα και καφέ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Brasov - Piatra Neamt
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Piatra Neamt, περνώ-
ντας, αν το επιθυμείτε, για προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο 
του Δράκουλα. Στη συνέχεια, περνώντας από μια υπέροχη 
διαδρομή μέσα από το φαράγγι Bigaz Corges και την κόκκινη 
λίμνη, θα φθάσουμε στην πόλη Piatra Neamt. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευ-
ση.

3η Μέρα: Piatra Neamt - Ιάσιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιάσιο (πρωτεύουσα της 
Μολδαβίας). Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στο μο-
ναστήρι Cecu, που είναι αφιερωμένο στην αποτομή της κε-
φαλής του Ιωάννη του Προδρόμου του Βαπτιστή και Agapia 
(ορθόδοξη γυναικεία μονή, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μι-
χαήλ, που ιδρύθηκε το 1643. Αγιογραφήθηκε από τον Nicolae 
Grigorescu, μεταξύ 1858 και 1861. Είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα μοναστήρια στη Ρουμανία, έχοντας 300-400 μοναχές 
και κατέχει τη δεύτερη θέση στον πληθυσμό μετά τη Μονή 
Βαράτσε). Άφιξη στο Ιάσιο. Περιήγηση της πόλης. Επίσκεψη 
στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Πα-
ρασκευής της Επιβατινής και στην εκκλησία των Τριών Ιεραρ-
χών (εδώ ορκίστηκαν οι άντρες της Φιλικής Εταιρίας πριν την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης). Στη συνέχεια θα πάμε 
στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Ιάσιο - Suceava - Ιάσιο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την περιοχή της Suceava, 
με τα ζωγραφιστά μοναστήρια (εσωτερικά και εξωτερικά) 
στην περιοχή Μπουκοβίνας, που αποτελούν αριστουργήμα-
τα βυζαντινής τέχνης. Θα επισκεφτούμε για προσκύνημα το 
γυναικείο Μοναστήρι Βόρονετ του Αγίου Γεωργίου (κτίστηκε 
το 1488 μ.Χ. από τον Άγιο Στέφανο και είναι θαυμαστό για τις 
αγιογραφίες και διάσημο παγκοσμίως για τους μπλε χρωμα-
τισμούς του. Το Μοναστήρι κτίστηκε για να εκπληρώσει την 
υπόσχεσή του μετά από μια νίκη εναντίον των Τούρκων, στον 
πνευματικό του πατέρα. Είναι ίσως η πιο διάσημη εκκλησία 
στη Ρουμανία. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα φωτει-
νά και έντονα χρώματα των εξωτερικών της τοιχογραφιών). 
Ακολούθως επίσκεψη στη μονή Humor (είναι ένα από τα θρη-
σκευτικά αριστουργήματα της Bucovina. Η Μονή Χιούμορ 
είναι σχεδόν 500 ετών. Οι βυζαντινές του τοιχογραφίες απο-
τελούν ένα σπάνιο και πολύτιμο θησαυρό). Επιστροφή στο 
Ιάσιο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Ιάσιο - Βουκουρέστι
Πρόγευμα και επίσκεψη στη Μονή Γκόλια (κτίστηκε από 
τον Ioan Golia. Αποτελεί συνδυασμό βυζαντινών και γοτθι-
κών επιρροών. Λειτούργησε και ως κάστρο, σε περίπτωση 
εχθρικής επίθεσης, όπως το μαρυτράει η ισχυρή τείχισή του). 
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα. Μετά το μεσημέρι 
αναχώρηση για Βουκουρέστι με ενδιάμεσους σταθμούς. Άφι-
ξη αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Βουκουρέστι
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο Πατριαρχείο 
και στον Μητροπολιτικό Ναό. Στη συνέχεια με λεωφορείο θα 
έχουμε περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Κοινοβού-
λιο, το Παλάτι Τσαουσέσκου, την πλατεία της επανάστασης, 
το πάρκο Τζιμήτσιου, το Υπαίθριο Μουσείο του Χωριού, την 
Αψίδα του Θριάμβου και άλλα μνημεία. Περιήγηση της παλιάς 
πόλης με τα πόδια, όπου θα δούμε κτίσματα της Αναγέννη-
σης (σήμερα μπυραρίες, εστιατόρια και μπουτίκ). Επίσκεψη 
στον ιστορικό Ναό Σταυρουπόλεως. Χρόνος ελεύθερος. Στη 
συνέχεια θα πάμε σε εστιατόριο, όπου θα έχουμε δείπνο με 
φολκλορικό πρόγραμμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυ-
κτέρευση.

7η Μέρα: Βουκουρέστι - Λάρνακα
Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
ένα από τα πολυκαταστήματα της πόλης, όπου θα βρούμε 
καφετέριες, παγωταρίες, καταστήματα. Στις 19:00 θα 
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας στη Λάρνακα.

________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €790 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €940 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βουκουρέστι - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* 2 βράδια στο Βουκουρέστι σε ξενοδοχείο 4*, 2 βράδια στο 

Ιάσιο σε ξενοδοχείο 4*, 1 βράδυ στην Piatra Neamt σε 
ξενοδοχείο 4* και 1 βράδυ στο Brasov σε ξενοδοχείο 4* 
με πρόγευμα.

* 5 γεύματα.
* 1 δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα σε τοπικό εστιατόριο.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
* Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 

σπήλαια.
* Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις:  23 Ιουλίου  24 Αυγούστου
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19η Εκδρομή

* 6 δείπνα *

1η Μέρα
Άφιξη στην Αγία Πετρούπολη με απευθείας πτήση από Λάρνακα. 
Στη διάρκεια της διαδρομής μας προς το ξενοδοχείο, θα έχουμε 
την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας 
Πέτρος πριν από τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία 
του μια έξοδο προς τη Θάλασσα του Βορρά, και θα πάρουμε τις 
πρώτες μας πληροφορίες για την ιστορία της. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μια πρώτη ξενάγη-
ση της πόλης του Αγίου Πέτρου. Πρώτος μας σταθμός ο Ναός 
- μουσείο του Σωτήρος στο Χυμένο Αίμα - της Αναστάσεως του 
Χριστού. Ακολουθεί επίσκεψη στο Φρούριο και Ναό των Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου, του πρώτου κτίσματος της πόλης. 
Εκεί βρίσκονται οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής δυναστείας της 
Ρωσίας, των Ρομανόβ. Συνεχίζουμε με τον Καθεδρικό Ναό της 
Παναγίας του Καζάν, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας και θεωρείται προστάτιδα όλης της Ρωσίας. Η ση-
μερινή μέρα τελειώνει με επίσκεψη στο μουσείο Ερμιτάζ, το τρί-
το σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι το δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα θερινά ανάκτο-
ρα στο Πέτερχοφ, που αποτελούν στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτο-
νικής. Από το μεγάλο παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια οδηγούν 
στο κάτω πάρκο, όπου βρίσκονται 173 σιντριβάνια, ξεχωριστά το 
ένα από το άλλο. Επόμενη επίσκεψη στη Λαύρα του Αλέξανδρου 
Νέβσκι. Στο πέρασμα του χρόνου η Ρωσία απέκτησε 4 Λαύρες, 
απ΄οτις οποίες μία ήταν το μοναστήρι που ίδρυσε ο Μέγας Πέ-
τρος, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης, προς 
τιμήν του Οσίου Αλεξάντρ Νέβσκι. Η μέρα μας ολοκληρώνεται με 
επίσκεψη στο Παρεκκλήσι της Οσίας Ξένης (η δια Χριστόν Σαλή) 
που βρίσκεται στο νεκροταφείο Σμολένσκογιε. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος μέχρι το δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αποχαιρετούμε την Βενετία του βορ-
ρά και θα μεταβούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αγίας πε-
τρούπολης για να αναχωρήσουμε για τη ρωσική πρωτεύουσα, 
τη Μόσχα. Άφιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας. Συ-
νάντηση με τον ξεναγό και θα κατευθυνθούμε προς το κέντρο για 
μια πρώτη γνωριμία με τη ρωσική πρωτεύουσα. Μεταξύ άλλων 
θα δούμε τα κτήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού 
Μουσείου, το Μανέζ και την Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας, 
τις κεντρικές λατείες, τα θέατρα Μπολσόι και Μάλι, το κτήριο της 
κρατικής ασφάλειας (πρώην KGB), τα αγάλματα των Κυρίλλου 
& Μεθοδίου, του Πούσκιν, την οδό Βαρβάρκα με τις γραφικές 
εκκλησίες (από τις παλαιότερες της Μόσχας), τις κεντρικές λε-
ωφόρους με τα ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών. Πρώτη μας 
στάση το Κρεμλίνο. Στη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε τον 
«Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το πρώην Μέγα-
ρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα κτήρια των υπηρεσιών του 
Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο, το Κωδωνοστάσιο 
του Ιβάν, την Πλατεία των Ναών του Κρεμλνίνου με τις γραφικές 
εκκλησίες και τους ναούς-μουσεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού (με επίσκεψη σε 
1-2 από αυτούς). Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην Κόκκινη 
Πλατεία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλεί-
ου, γνωστός και ως ο Ιερός Ναός της Αγίας Σκέπης, την εκκλησία 
της Παναγίας του Καζάν, το πασίγνωστο πολυκατάστημα GUM, 
το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτήριο του Ιστορικού 
Μουσείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξεκινούμε την ημέρα μας με επίσκεψη 
στο πανέμορφο μοναστήρι Νοβοντέβιτσι, ένα από τα πιο γνωστά 
ιστορικά μνημεία του 16ου αιώνα στη Μόσχα, στο οποίο μόνα-
σαν γυναίκες της Ρωσικής αριστοκρατορίας, μεταξύ των οποίων 
αδελφές και σύζυγοι τσάρων. Βρίσκεται σε μια υπέροχη περιο-
χή γεμάτη όμορφους κήπους με θέα σε μια όμορφη λίμνη. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης, όπου 
φυλάσσονται τα λείψανα της Αγίας Ματρόνας της Μοσχοβίτισ-

σας. Αόμματη και ανάπηρη έγινε σκεύος της χάριτος του Θεού. 
Επόμενος σταθμός μας ο Καθεδρικός Ναός της Μόσχας, ο Ιερός 
Ναός του Χριστού Σωτήρος. Ο Ναός κατασκευάστηκε με εντολή 
του Αλεξάνδρου Α΄ για να τιμήσουν τον Θεό για τη Σωτηρία της 
Ρωσίας στον πόλεμο του 1812 και τη νίκη των Ρώσων επί του 
Ναπολέοντα. Μετά το τέλος των επισκέψεων μας στις Ιερές Μο-
νές θα ξεναγηθούμε στο περίφημο μοσχοβίτικο μετρό. Θα περ-
πατήσουμε σε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς 
σταθμούς του διάσημου Μοσχοβίτικου μετρό. Κάποιοι σταθμοί 
με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα 
ψηφιδωτά τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία και εντυπωσιά-
ζουν όλους τους επισκέπτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος 
ελεύθερος μέχρι το δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σέργκιεβ Πο-
σάντ, όπου έιναι η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας. 
Εδώ στεγάζεται η Θεολογική Σχολή, εκκλησιαστικό μουσείο και 
Σχολή Αγιογραφίας. Εδώ βρίσκεται η Αγία Λαύρα του Αγίου Σερ-
γίου - της Αγίας Τριάδος, την οποία ίδρυσε ο Σέργιος του Ρα-
ντονέζ το 1340. Η μονή έχει στην κατοχή της έναν ανεκτίμητο 
θησαυρό από εικόνες μεγάλων αγιογράφων (μεταξύ των οποίων 
και του Αντρέι Ρουμπλιόφ), εκκλησιαστικά άμφια και ιερά βιβλία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

7η Μέρα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και check out. Η σημερινή μέρα πε-
ριλαμβάνει επίσκεψη στο Πάρκο της Νίκης, το οποίο βρίσκεται 
στον Λόφο των Προσκυνητών και είναι αφιερωμένο στη νίκη του 
Σοβιετικού Λαού στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» 1941-1945. 
Θα επισκεφθούμε το ομώνυμο μουσείο. Μεταξύ όλων των εκθε-
μάτων ξεχωρίζουν και επικεντρώνουν την προσοχή των επισκε-
πτών τα 6 διοράματα με τους τεράστιους πανοραμικούς πίνακες 
που απεικονίζουν τις 6 σπουδαιότερες και σκληρότερες μάχες 
του πολέμου και οι 3 αίθουσες που ονομάζονται της «Δόξας», 
των «Στρατηγών» και της «Μνήμης και Πένθους», με την τελευ-
ταία να θεωρείται από πολλούς η πιο συμβολική όλου του συ-
γκροτήματος. Η εκδρομή μας ολοκληρώνεται με περίπατο στον 
πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ, έναν από τους παλιότερους δρόμους 
της Μόσχας, ο οποίος εμφανίστηκε στον χάρτη της πόλης τον 
15ο αιώνα. Συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα με τον/την συ-
νοδό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λάρνακα 
με απευθείας πτήση.

___________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
 €1300 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €1490 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
___________________________________________________

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αγ. Πετρούπολη - Μόσχα - 

Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίου.
* Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα και δείπνο.
* Εισιτήρια τρένου Sapsan για τη διαδρομή Αγ. Πετρούπολη - Μόσχα.
* Όλες οι μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο.
* Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
* Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία και χώρους επισκέψεων.
* Ξεναγοί/συνοδοί.
* Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 7 κιλά.
* Φ.Π.Α.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η VISA, που στοιχίζει €55 και ο κάθε 
επιβάτης πρέπει να προσκομίσει στο γραφείο και μία μικρή φω-
τογραφία. Οι εγγραφές πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 45 μέρες 
πριν την αναχώρηση του Group.
___________________________________________________

Αναχωρήσεις: 24 Ιουλίου  23 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ


