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

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 για τα πα-
νέμορφα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

6η Μέρα
Μετά το πρόγευμα περιήγηση εντός της πόλης των Ιωαννί-
νων. Επίσκεψη στο νησάκι του Αλή Πασά και τη Λίμνη της 
κυρα-Φροσύνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους περί-
φημους σταλακτίτες και σταλαγμίτες στο Πέραμα Ιωαννίνων. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως επίσκεψη στο 
Μουσείο του Βρέλη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν τα κέρι-
να ομοιώματα από τους αγώνες και τους ήρωες του Έθνους. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. Υπόλοιπος χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

7η Μέρα
Πρόγευμα και μέσω της πόλης Ναύπακτου, περνώντας από 
το κοσμοπολίτικο Γαλαξίδι και την Ιτέα, φθάνουμε στο ιστορι-
κό 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.
* Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
* Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Λευκά-

δας.
* Βαλίτσα 20 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 2020  -  Επιστροφή: 19 Αυγούστου 2020 (επί της εορτής της Παναγίας των Φιδιών)

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


