ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Επ’ ευκαιρία της εορτής του 15Αυγούστου

Αναχώρηση: 10 Αυγούστου 2020 - Επιστροφή: 16 Αυγούστου 2020
1η Μέρα

Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 05:30 το πρωί και αναχώρηση του αεροπλάνου στις 07:30. Άφιξη στην Αθήνα και αναχώρηση για
την περιοχή Μεγάλου Πεύκου, όπου θα πάρουμε το
καράβι για το νησί της Σαλαμίνας, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Ακολούθως θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου, κτίσμα του 14ου αιώνος. Στη συνέχεια, μέσω
του Ισθμού της Κορίνθου, για την Μεγαλούπολη και
επίσκεψη στα Βάστα Κινουρίας, όπου θα προσκυνήσουμε και θα δούμε ένα ζωντανό θαύμα, το εκκλησάκι
της Αγίας Θεοδώρας με τα 17 δέντρα πάνω στη στέγη.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια για την
Τρίπολη. Διανυκτέρευση στην Τρίπολη.
2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση μέσω του Αγίου Πέτρου
για την Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής, όπου το θαυματουργό εικόνισμα αναβλύζει άγιο μύρο. Ακολούθως
για το Άστρο Κινουρίας μέσω του χωριού Λεωνίδιο, θα
φθάσουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Έλωνας, κτίσμα
του 15ου αιώνος, υψώνεται στο βουνό του Πάρνωνα
σε υψόμετρο 650 μ., αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ακολούθως γεύμα στο Λεωνίδιο και επιστροφή στην
Τρίπολη. Διανυκτέρευση στην Τρίπολη.
3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Άργος και από
εκεί για το Κεφαλάρι, όπου θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή σπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής στο Κεφαλάρι.
Θα προσκυνήσουμε την εικόνα την οποία έκανε δώρο
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στη συνέχεια επίσκεψη στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Λουκά Κριμαίας,
όπου θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα και θα δούμε τα διάφορα εργαλεία ιατρικής του Αγίου. Ακολούθως γεύμα στο Λουτράκι, όπου θα μας εντυπωσιάσει
η θέα του Κορινθιακού κόλπου. Στη συνέχεια για τον
Ορωπό, όπου θα προσκυνήσουμε στο ιερό ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου έζησε ο
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Θα δούμε το δωμάτιο του Αγίου με τα προσωπικά του αντικείμενα. Στη
συνέχεια για τη Ραφήνα. Διανυκτέρευση στη Ραφήνα.
4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Λαύριο, για το
χωριό Άγιος Κωνσταντίνος Καμάριζας, όπου θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου ο οποίος
κτίστηκε από τον ξακουστό γέροντα πατήρ Νεκτάριο
Βιτάλη. Ακολούθως για τη Νέα Μάκρη όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ. Στη συνέχεια για το λιμάνι της Ραφήνας. Γεύμα στις ψαροταβέρνες και ακολούθως επιβίβαση για τη Μεγαλόχαρη
Παναγία της Τήνου. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

5η Μέρα
Προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη και ακολούθως για το
Κεχροβούνιο όπου θα προσκυνήσουμε την Ιερά Μονή
της Αγίας Πελαγίας, όπου θα δούμε το ασκητήριό της
και θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανά της. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο καράβι για μια επίσκεψη στη νήσο Μύκονο. Επιστροφή το απόγευμα όπου
στις 7:00μ.μ. θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό
εσπερινό για την εορτή του Ευαγγελισμού. (Το βράδυ,
όσοι επιθυμούν, από τις 22:00 έως τις 01:00 θα γίνεται
στον Ναό της Μεγαλόχαρης αγρυπνία.)
6η Μέρα
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ναό της
Μεγαλόχαρης και ακολούθως θα παρακολουθήσουμε
την Ιερά Λιτανεία της θαυματουργής εικόνος της Παναγίας από την εκκλησία έως το λιμάνι της Τήνου, όπου
το Ναυτικό άγημα της Εθνικής Φρουράς θα επεδώσει
τιμές στη Μεγαλόχαρη. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Τήνο.
7η Μέρα
Πρόγευμα και επιβίβαση στο καράβι για τη νήσο Άνδρο.
Άφιξη στο νησί και ακολούθως προσκύνημα στην Αγία
Μαρίνα και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, όπου θα
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
των Βλαχερνών, όπου αναβλύζει Άγιο Μύρο και την
κάρα του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις. Ακολούθως στο Γαύριο για γεύμα και στη συνέχεια επιβίβαση
στο καράβι για τη Ραφήνα και από εκεί για το Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή μας στην Κύπρο.
Τιμή Συμμετοχής
€685 δίκλινο (κατά άτομο)
€799 μονόκλινο (κατά άτομο)
€625 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή σε ξενοδοχεία Τρίπολη και Ραφήνα 4*, στην
Τήνο 3* με πρόγευμα.
* Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν.
* Εισιτήρια για την Τήνο, Σαλαμίνα, Μύκονο.
* Συνοδό / Ξεναγό.
* Φ.Π.Α. * Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 23 κιλά και
μια χειραποσκευή 8 κιλά
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
* Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498
Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου,
ή της ταυτότητας, το οποίο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.

