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1 η ΕΚ ΔΡΟ Μ Η

Π Α Σ Χ Α ΣΤΑ ΙΕ Ρ ΟΣΟΛΥ ΜΑ
Αναχώρηση: 11 Απριλίου 2020
Επιστροφή: 19 Απριλίου 2020
1η ΜΕΡΑ - Σάββατο, 11 Απριλίου 2020
Συγκέντρωση των προσκυνητών στα γραφεία αεροδρομίου. Αναχώρηση του αεροπλάνου για Τελ-Αβίβ. Μετά
από 45 λεπτά ταξίδι, άφιξη στο Τελ-Αβίβ και μετά τις
τελωνειακές διατυπώσεις μεταφορά των προσκυνητών
με λεωφορεία στα Ιεροσόλυμα, αφού πρώτα περάσουμε από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στη Λήδα, όπου
βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Ακολούθως τακτοποίηση
στα διάφορα δωμάτια. Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη.
2η ΜΕΡΑ - Κυριακή, 12 Απριλίου 2020
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ναό της
Αναστάσεως επί της μεγάλης εορτής των Βαΐων.
15:00 μ.μ. 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 Ιμάτια μου, το Σπήλαιον της Ευρέσεως του Τιμίου
Σταυρού, Παρεκκλήσιον του Ακανθίνου Στεφάνου και
τον φρικτό Γολγοθά. Ακολούθως επίσκεψη στο ναό του
Σολωμόντος, Άγια των Αγίων, στην χρυσή πύλη και
στη συνέχεια στον Οίκο Ιωακείμ και Άννης, Προβατική
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 στα Ιεροσόλυμα.
17:15 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου στο Ναό της Αναστάσεως.
3η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020
05:00 π.μ. Εκδρομή στη Νεκρά θάλασσα, Όρος των
Ελαιών. Ολοήμερος εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά (εάν ο δρόμος το επιτρέπει), Ιεριχώ (Συκομορέα),
Σαραντάριο Όρος, Ύδατα του Ελισσαίου, Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, Νεκρά θάλασσα, μετάβαση στον
Παλαιό Ιορδάνη όπου θα γίνει η βάφτιση των προσκυνητών, Βηθανία (εκκλησία και Τάφος του Λαζάρου) και
στη συνέχεια στην Γεσθημανή (Τάφος της Παναγίας),
Τόπο της Προδοσίας και της Προσευχής, Τόπο Λιθοβολισμού Αγίου Στεφάνου, Κολυμβήθρα Σιλωάμ, Όρος
των Ελαιών, Τόπο της Αναλήψεως και επιστροφή στα
Ιεροσόλυμα.
4η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου 2020
04:00 π.μ. Εκδρομή στην Ναζαρέτ, Τιβεριάδα, Ιορδάνην Ποταμό. Ολοήμερος στη Σαμάρεια Φρεάρ του Ιακώβ (όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο
του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου), Θαβώρειο Όρος,
Τιβεριάδα, Λίμνη της Τιβεριάδος, και αναχώρηση για
Καπερναούμ, Κανά της Γαλιλαίος, Ναζαρέτ (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) και επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
5η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
05:00 π.μ. Εκδρομή στη Βηθλεέμ, Ορεινήν, Κατά
Μόνας. Αναχώρηση για τη Μονή Προφήτου Ηλία και
επιστροφή στον Άγιον Γεώργιον Πετζαλάν, Μονή Ποιμένων, Βηθλεέμ, Γέννηση του Χριστού, Τάφους των
Νηπίων, Μονή Αββά Θεοδοσίου, μετάβαση με mini bus
στον Άγιο Σάββα, Μονή του Τιμίου Σταυρού (είναι ο τόπος όπου είχε φυτευτεί από το Λωτ το Τρισύνθετο ξύλο
με το οποίο κατασκευάσθηκε ο Τίμιος Σταυρός), Κατά
Μόνας όπου ο Τάφος του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου,
Ορεινήν και επιστροφή στα Ιεροσόλυμα.

6η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020
03:30 π.μ. Ακολουθία και λειτουργία Μ. Βασιλείου.
05:30 π.μ. Η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου.
08:00 π.μ. Η Τελετή του Ιερού Νιπτήρος, προαύλιον
Ναού Αναστάσεως.
14:30 μ.μ. Συγκέντρωση των προσκυνητών στην πόρτα του Δαυίδ και από εκεί θα επισκεφθούμε
την Αγία Σιών, τον Τάφο του Δαυίδ, το Υπερώον ο τόπος όπου τελέσθηκε ο Μυστικός
Δείπνος, το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του
θεολόγου όπου εκοιμήθει η Θεοτόκος και
επιστροφή στα Ιεροσόλυμα.
17:00 μ.μ. Η Ακολουθία των Παθών Αγ. Κωνσταντίνο.
17:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Παθών Ναό Αναστάσεως.
7η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020
06:30 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων Ορών - Αγ. Κωνσταντίνο.
09:00 π.μ. Οι Βασιλικές ώρες πάνω στον Φρικτό Γολγοθά.
14:00 μ.μ. Ο Εσπερινός - Αγ. Κωνσταντίνο.
17:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιταφίου - Αγ. Κωνσταντίνο.
20:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιταφίου - Ναό Αναστάσεως.
8η ΜΕΡΑ - Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020
07:00 π.μ. Ώρες και Λειτουργία Μ. Βασιλείου - Αγ.
Κωνσταντίνο
12:00 (μεσημέρι) Η τελετή του Αγίου Φωτός.
11:00 μ.μ. Η τελετή της Αναστάσεως.
9η ΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 19 Απριλίου 2020
Αναχώρηση από τους Αγίου Τόπους αργά το απόγευμα
για την επιστροφή μας στην Κύπρο.
___________________________________________
Τιμή Συμμετοχής
Σε ξενοδοχείο 4* €865.00
(με πρόγευμα και δείπνο)
Σε δωμάτια (4-5 άτομα) €725.00
(χωρίς διατροφή)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι προσκυνητές
μέχρι την επιστροφή στην Κύπρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και επίσης ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (βαλίτσα
20 κιλών και χειραποσκευή 8 κιλών), ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ
ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, ΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΘΑΒΩΡΕΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΙΝΙ BUS ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ.
Τα διαβατήρια των επιβατών πρέπει να έχουν ισχύ
6 μήνες τουλάχιστον.

2 η Ε ΚΔΡΟ Μ Η

6ΗΜΕΡΗ ΠΡ ΟΣΚ Υ Ν Η ΜΑΤΙΚ Η
Ε Κ ΔΡΟΜ Η ΣΤΟΥ Σ Α Γ ΙΟΥ Σ ΤΟΠ ΟΥ Σ
Αναχώρηση: 21 Απριλίου 2020
Επιστροφή: 26 Απριλίου 2020
1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις αναχώρηση του αεροπλάνου για το Τελ-Αβίβ.
Άφιξη και ακολούθως για το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε το προσκύνημά μας στην
αγία πόλη Ιερουσαλήμ. Προσκύνημα και ξενάγηση
εντός του Ναού της Αναστάσεως, Πανάγιο Τάφο, Αποκαθήλωση, Παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου,
Μη μου Άπτου, Διαμερίσαντο τα Ιμάτια μου, τον Τόπο
της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, την Αγία Κολώνα
της Φραγγέλωσης, το παρεκκλήσιο των κλαπών και
το Φρικτό Γολγοθά. Χρόνος ελεύθερος και ακολούθως
θα περπατήσουμε την Οδό του Μαρτυρίου, Πραιτώριο,
Φυλακή του Αγίου Πέτρου, το σπίτι των Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα εκδρομή στη Νεκρά θάλασσα, Όρος
των Ελαιών. Ολοήμερος εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο
Χοτζεβά (εάν ο δρόμος το επιτρέπει), Ιεριχώ (Συκομορέα), Σαραντάριο Όρος, Ύδατα του Ελισσαίου, Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, Νεκρά θάλασσα, μετάβαση στον
Παλαιό Ιορδάνη όπου θα γίνει η βάφτιση των προσκυνητών, Βηθανία (εκκλησία και Τάφος του Λαζάρου) και
στη συνέχεια στην Γεσθημανή (Τάφος της Παναγίας),
Τόπο της Προδοσίας και της Προσευχής, Τόπο Λιθοβολισμού Αγίου Στεφάνου, Κολυμβήθρα Σιλωάμ, Όρος
των Ελαιών, Τόπο της Αναλήψεως και επιστροφή στα
Ιεροσόλυμα.
4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα εκδρομή στην Ναζαρέτ, Τιβεριάδα,
Ιορδάνην Ποταμό. Ολοήμερος στη Σαμάρεια Φρεάρ του
Ιακώβ (όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο
του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου), Θαβώρειο Όρος,
Τιβεριάδα, Λίμνη της Τιβεριάδος, και αναχώρηση για
Καπερναούμ, Κανά της Γαλιλαίας, Ναζαρέτ (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) και επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
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 συνέχεια επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου (Καταμόνας), όπου και ο τάφος του Αγίου και στη
συνέχεια Μονή του Σταυρού. Στη συνέχεια, το απόγευμα συνεχίζουμε για να περπατήσουμε στην Αγία Σιών,

τον Τάφο του Προφήτου Δαυίδ, το Υπερώο που έγινε ο
Μυστικός Δείπνος και η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και το σπίτι του Αγίου ιωάννη, όπου εδώ εκοιμήθη
η Παναγία μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
6η Μέρα
Εκκλησιασμός στον Ναό της Αναστάσεως. Ακολούθως
χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην παλιά πόλη, ξενάγηση εντός της πόλης Ιερών Μονών (Παναγία Σαϊτανάγια,
Μεγάλη Παναγία, Άγιο Ευθύμιο). Ακολούθως αναχώρηση για το αεροδρόμιο, αφού περάσουμε από την πόλη
Λήδα, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Άφιξη στο αεροδρόμιο, τελωνιακές διατυπώσεις και αναχώρηση του αεροπλάνου
στις 18:45. Άφιξη στη Λάρνακα στις 19:30.
___________________________________________
Τιμή Συμμετοχής
€595 δίκλινο (κατά άτομο)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα
και δείπνο.
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Συνοδό / Ξεναγό.
• Ταξί για ανάβαση στο όρος Θαβώρ.
• Mini bus για τον Άγιο Σάββα.
• Φ.Π.Α.
• Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 10 χειραποσκευή,
μήκος 55 εκ., πλάτος 40 εκ. και ύψος 20 εκ.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως
προαιρετικό.
• Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.
• Όσοι επιβάτες θέλουν βαλίτσα των 20 κιλών θα έρθουν σε συνεννόηση με τον κ. Μάριο Βοσκού.

3η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Αναχώρηση:
15 Απριλίου 2020
Επιστροφή:
19 Απριλίου 2020

1η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για
το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ. Άφιξη και αναχώρηση για τα
Ιεροσόλυμα. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020
Θεία Λειτουργία στο Ναό Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου,
τελετή του Νιπτήρος στην Αγία Αυλή (προαύλιο του Ναού της
Αναστάσεως). Μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει
ξενάγηση στα εντός του Ναού προσκυνήματα (Άγιο
Κουβούκλιο, Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση,
Καθολικό, Εύρεση του Τιμίου Σταυρού, Ακάνθινος Στέφανος,
Εκατόνταρχος Λογγίνος, Παρεκκλήσιο των κλαπών, τάφος
του Ιωσήφ, κ.ά.). Ακολούθως θα επισκεφθούμε το Μετόχιο
της Γεσθημανής και στη συνέχεια ξενάγηση στην Οδό του
Μαρτυρίου, Πραιτόριο (φυλακή του Χριστού), φυλακή του
Αποστόλου Πέτρου, οίκος Ιωακείμ και Άννης, τάφος της
Παναγίας, Άγιος Στέφανος. Το απόγευμα παρακολούθηση
της Ακολουθίας των Παθών. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ - Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και μεταφορά του Τιμίου
Σταυρού διά της Οδού του Μαρτυρίου στο Γολγοθά
(Αρχιερέας μεταφέρει τον Σταυρό στον ώμο του). Προαιρετική
επίσκεψη στην Ιεριχώ στον Ιορδάνη Ποταμό (μέρος όπου
βαφτίστηκε ο Χριστός), προσκύνημα στον Άγιο Γεράσιμο.
Ακολούθως στον Άγιο Λάζαρο στη Βηθανία, στη Μονή του
Αγίου Θεοδοσίου (προαιρετικά επίσκεψη στη Μονή του
Αγίου Σάββα). Ακολούθως επίσκεψη στη Βηθλεέμ, Σπήλαιο
της Γεννήσεως και στο χωριό των ποιμένων. Επιστροφή στα
Ιεροσόλυμα όπου θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία και
τη Λιτάνευση των Επιταφίων. Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ - Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020
Τελετή του Αγίου Φωτός
Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ναό του Μ. Κωνσταντίνου
και Ελένης. Στη συνέχεια θα πάμε στο Ναό για να
παρακολουθήσουμε την τελετή του Αγίου Φωτός που βγαίνει
με θαυμαστό τρόπο από το Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ.
5η ΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 19 Απριλίου 2020
Αργά το απόγευμα επιστροφή για την Κύπρο, αφού
περάσουμε από τον τάφο του Αγίου Γεωργίου στη Λύδα.
_______________________________________________

4η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα,
από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι προσκυνητές μέχρι
την επιστροφή στην Κύπρο, σύμφωνα με το πρόγραμμα,
και επίσης ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ
ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, ΧΑΜΑΛΙΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ,
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.
Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ-Αβίβ - Λάρνακα.
* Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο
(1η τιμή - €625)
* Διαμονή 4 βράδια σε δωμάτιο, χωρίς διατροφή (2η τιμή €600).
* Όλες οι μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα
πούλμαν.
* Συνοδό από Κύπρο / Ξεναγό από Ιεροσόλυμα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Βαλίτσα 55 x 40 x 20 εκ.

(Αργία Πρωτομαγιάς)

5 Ιουνίου 2020

(Αργία Αγίου Πνεύματος)

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 07:15 το πρωί και αναχώρηση του αεροπλάνου στις 09:15 το πρωί για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη και
μεταφορά στα Ιεροσόλυμα και αρχίζουμε την ξενάγησή
μας από τον Πανάγιο Τάφο, Αποκαθήλωση, Παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, Μη μου Άπτου, Διαμερίσαντο 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
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. Ακολούθως επίσκεψη στον τάφο της Παναγίας στη Γεσθημανή, στον Άγιο
Στέφανο, στον τόπο της Προδοσίας και στο Όρος των
Ελαιών. Στη συνέχεια για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα για ολοήμερο ταξίδι για τη Σαμάρεια
- Φρέαρ του Ιακώβ (λείψανο Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου). Ακολούθως αναχώρηση για ένα ολοήμερο ταξίδι στην Τιβεριάδα, Λίμνη, Καπερναούμ, Όρος Θαβώρ
(Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Κανά (το πρώτο θαύμα
του Χριστού), Ναζαρέτ (εκκλησία του Ευαγγελισμού).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεριχώ (Συκομορέα του
Ζακχαίου), Σαραντάριο Όρος, Άγιο Γεράσιμο, Ιορδάνη
ποταμό, όπου θα γίνει ο αγιασμός και το συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. Ακολούθως επίσκεψη στον
Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά και Βηθανία - Άγιος Λάζαρος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Μέρα
Πρωινό και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ.
Επίσκεψη στο σπήλαιο της Γεννήσεως, τους Τάφους
των Νηπίων, την εκκλησία των Ποιμένων, και ακολούθως για το αεροδρόμιο. Στον δρόμο μας επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στη Λύδα, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 15:30. Άφιξη στην Κύπρο στις 16:15.
___________________________________________

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε ξενοδοχείο 4* €625.00
(με πρόγευμα και δείπνο)
Σε δωμάτια (4-5 ατόμων) €600.00
(χωρίς διατροφή)

Αναχωρήσεις:
30 Απριλίου 2020

Τιμή Συμμετοχής
€495 δίκλινο (κατά άτομο)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα
και δείπνο.
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Συνοδό / Ξεναγό.
• Φ.Π.Α.
• Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 8 κιλών (55x40x20εκ.)
και μια χειραποσκευή (35x20x20 εκ.).
• Μεταφορά από τη Σωτήρα Αμμοχώστου για το αεροδρόμιο της Λάρνακας μετ’ επιστροφής.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:

•
•
•

Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως
προαιρετικό.
Μεσημεριανά γεύματα.
Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.

5η ΕΚΔΡΟΜΗ
5ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΤΗ ΝΟ - ΜΥΚΟΝΟ

Αναχώρηση:
12 Μαΐου 2020

6 η Ε ΚΔ Ρ Ο ΜΗ

Επιστροφή:
16 Μαΐου 2020

ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ - ΦΑΡΑΝ - ΡΑΪΘΩ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
- ΚΑΪΡΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ ΠΟΤΑΜΟ

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς στις 02:00 π.μ. και αναχώρηση για το αεροδρόμιο
της Πάφου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 06:00 π.μ.
για τη νήσο Μύκονο. Άφιξη στη Μύκονο, μια μικρή περιήγηση στο νησί και ακολούθως αναχώρηση στις 12:30 μ.μ.
για τη νήσο Τήνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Τήνο.
2η Μέρα
Εκκλησιασμός στη Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου. Ξενάγηση εντός του χώρου του προσκυνήματος στο Αγίασμα στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής όπου βρέθηκε
το θαυματουργό εικόνισμα και στο μουσείο. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Κεχροβούνιο, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται το ασκητήριο και η εκκλησία και τα ιερά λείψανα
της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας. Επιστροφή στην Τήνο.
Διανυκτέρευση στην Τήνο.
3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη νήσο Άνδρο. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας όπου θα προσκυνήσουμε το ιερό της λείψανο. Ακολούθως για την Ιερά
Μονή Αγίου Νικολάου όπου θα προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
αναβλύζει άγιο μύρο. Γεύμα στη χώρα και ακολούθως
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου, όπου
θα προσκυνήσουμε την αγία κάρα του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος. Διανυκτέρευση στην Άνδρο.
4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από τη νήσο Άνδρο για
την Τήνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να πάρετε τα τελευταία αναμνηστικά δωράκια.
Διανυκτέρευση στην Τήνο.
5η Μέρα
Μετά το πρόγευμα ακολούθως για το λιμάνι της Τήνου και
από εκεί για τη νήσο Μύκονο. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 15:30 και άφιξη στις 17:00 στο αεροδρόμιο της
Πάφου. Ακολούθως αναχώρηση με το λεωφορείο για τη
Λάρνακα.
_____________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€360 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€430 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€300 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Μύκονος - Πάφος.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* στην Τήνο και Άνδρο.
• Εισιτήρια των φέρρυ μπόουτ για Μύκονο, Τήνο, Άνδρο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο
λεωφορείο.
• Βαλίτσα 10 κιλά και βαλίτσα του ώμου 5 κιλά.
• Έμπειρο συνοδό σε όλη τη διαδρομή.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• 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.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Αναχωρήσεις:
5 Ιουνίου
25 Σεπτεμβρίου
23 Οκτωβρίου
27 Νοεμβρίου

1η Μέρα - Λάρνακα - Κάιρο - Ραϊθώ - Διώρυγα του Σουέζ - Σινά
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 11:30 το πρωί για
Κάιρο. Άφιξη και επιβίβαση σε πολυτελές πούλμαν για το Όρος Σινά.
Στον δρόμο μας θα περάσουμε από τη Διώρυγα του Σουέζ και ακολούθως θα επισκεφθούμε την πόλη Ραϊθώ, όπου βρίσκεται το Μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου και το ιερό λείψανο του Οσίου Γρηγορίου. Δείπνο
και Διανυκτέρευση.
2η Μέρα - Όρος Σινά - Αγία Αικατερίνη
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης. Προσκύνημα του ιερού της λειψάνου, όπου οι προσκυνητές θα
πάρουν το δακτυλίδι για ευλογία, την άφλεκτο βάτο, θα δούμε το ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του 6ου αιώνα, το πηγάδι του
Ιοθόρ, το σκευοφυλάκιο και το οστεοφυλάκιο, τα οποία είναι ανεκτίμητης αξίας. Στη συνέχεια προαιρετικά το απόγευμα ή το βράδυ, όσοι
θέλουν, θα ανεβούν στην Αγία Κορυφή όπου ο Μωυσής έλαβε τις 10
Εντολές. Οι υπόλοιποι στις 4:00 το απόγευμα θα παρακολουθήσουν
την ακολουθία του Εσπερινού στη Μονή ή όσοι θέλουν με συνοδεία
Βεδουίνου, θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι των Αγίων Γαλακτίωνος
και Επιστήμης και το κελί του Αγίου Παϊσίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα - Σινά - Φαράν - Κάιρο
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Καθολικό της Μονής της
Αγίας Αικατερίνης. Στη συνέχεια πρόγευμα και επίσκεψη στη γυναικεία Μονή της Όασης Φαράν, όπου είναι αφιερωμένη στον Προφήτη
Μωυσή και στους Αγίους Αναργύρους. Άφιξη στο Κάιρο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η Μέρα - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την πόλη με τα ελληνικά στοιχεία,
την Αλεξάνδρεια. Επίσκεψη στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο, στον Ιερό Ναό
του Αγίου Σάββα (όπου θα δούμε την κολώνα που αποκεφάλισαν την
Αγία Αικατερίνη) και τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος, γεύμα, ψώνια και θα μπορούμε
να κάνουμε μια επίσκεψη στο σπίτι του Καβάφη και τη βιβλιοθήκη.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Μέρα - Κάιρο - Άγιο Γεώργιο Ροτόντα - Αλ Χαλίλι
Πρόγευμα και αρχίζουμε την επίσκεψή μας από τον Άγιο Γεώργιο Ροτόντα, όπου θα δούμε τις λεπίδες, την κολώνα, την αλυσίδα που βασάνισαν τον Άγιο, τους τάφους των Πατριαρχών και θα επισκεφθούμε τον
Ιερό Ναό και το σπήλαιο της φυγής της Παναγίας από τη Βηθλεέμ στην
Αίγυπτο, την αποφυγή από τον Ηρώδη. Ακολουθεί ο Ναός του Αγίου
Νικολάου, όπου θα επισκεφθούμε το μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, το δωμάτιό του με τα προσωπικά του αντικείμενα. Ακολουθεί
επίσκεψη στο φημισμένο μουσείο του Καΐρου. Στη συνέχεια θα έχουμε
χρόνο για βόλτα, για γεύμα και για ψώνια στην αγορά του Αλ Χαλίλι.
Το βράδυ θα έχουμε δείπνο στο κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ποταμό
με φολκλορικό πρόγραμμα.
6η Μέρα - Κάιρο - Πυραμίδες - Λάρνακα
Πρόγευμα και αρχίζουμε με πρώτη επίσκεψη σε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, τις πυραμίδες. Ακολουθεί η Σφίγγα, η Κίζα και στη
συνέχεια θα έχουμε χρόνο σε εστιατόριο για γεύμα με θέα τον Νείλο.
Επιστροφή στη Λάρνακα στις 17:50.
_______________________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€795 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€599 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
•
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κάιρο - Λάρνακα.
•
Φόροι αεροδρομίων.
•
1 βαλίτσα 20 κιλά και μια χειραποσκευή 8 κιλά.
•
2 βράδια σε ξενοδοχείο στο Σινά με πρόγευμα και δείπνο.
•
3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στο Κάιρο με πρόγευμα και δείπνο.
•
Κρουαζιέρα στον Νείλο ποταμό με δείπνο.
•
Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
•
Ελληνόφωνο συνοδό / ξεναγό σε όλη τη διαδρομή.
•
Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
•
Βίζα Αιγύπτου.
•
Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
•
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.

7 η ΕΚ Δ ΡΟΜ Η

Π ΑΝ Ο ΡΑΜ Α ΘΕ ΣΣΑ Λ ΙΑ Σ Μ Α ΚΕ ΔΟΝ ΙΑΣ
Αναχώρηση: 21 Μαΐου 2020
Επιστροφή: 26 Μαΐου 2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΔΕΣΣΑ

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Βόλος
Συγκέντρωση των επιβατών στον κυκλικό κόμβο της
Ριζοελιάς στις 02:00 π.μ. και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πάφου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις
06:00 π.μ. για το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Άφιξη στη
Θεσσαλονίκη στις 08:00 π.μ., επιβίβαση σε πολυτελές
λεωφορείο και αναχώρηση, μέσω Λαμίας, για τον Βόλο.
Στη διαδρομή μας θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή
Δαμάστας. Στη συνέχεια για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
2η Μέρα: Βόλος - Πήλιο
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μηλιές, ένα από το αυθεντικότερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου
Γαζή. Θα επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ακολουθεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παραδοσιακή Μακρινίτσα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ.
Συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πορταριά. Τέλος θα καταλήξουμε σε εστιατόριο στο χιονοδρομικό χωριό Χάνια
για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
3η Μέρα: Βόλος - Σκίαθος - Βόλος
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο καράβι όπου
θα μεταφερθούμε στη Σκίαθο. Διαθέτει πλούσια βλάστηση και πολλές παραλίες. Φθάνοντας αρχίζουμε με περιπατητική ξενάγηση σε αξιοθέατα στα γραφικά στενά της
χώρας. Θα δούμε το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για περιήγηση στην περιοχή για επίσκεψη
στη μονή Παναγίας Ευαγγελίστριας. Εδώ υφάνθηκε η
σημαία στην οποία ορκίστηκαν διάφοροι οπλαρχηγοί.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στον Βόλο.
4η Μέρα: Βόλος - Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα - Πύλη
- Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη λίμνη Πλαστήρα, πανέμορφο τοπίο πνιγμένο από τα έλατα της οροσειράς
των Αγράφων. Στάση για καφέ και συνέχεια περνώντας
τα Τρίκαλα, θα θαυμάσουμε τους περίφημους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς, την ωραία κωμόπολη Πύλη και
το γραφικό θέρετρο Ελάτη που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές του βουνού Κόζιακα, τοπίο εξαιρετικής
ομορφιάς, φημίζεται για το νοστιμότατο 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 Κόζιακα,
μέσα στα Έλατα. Στάση για καφέ. Τέλος θα καταλήξουμε
στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα.
5η Μέρα: Καλαμπάκα - Μετέωρα - Σουμελά - Νάουσα - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα πανέμορφα μοναστήρια, του Ορθοδόξου μοναχισμού που είναι ριζωμένα
στους θεόρατους 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 μοναστήρια σε τέτοια δυσπρόσιτα σημεία. Λειτουργούν 6. Θα επισκεφθούμε αυτό των
Αγίων Στεφάνου και Χαραλάμπους. Ακολούθως, μέσω
Βέρροιας, για την οροσειρά του Βερμίου, όπου θα επισκεφθούμε το πανελλήνιο προσκύνημα των Ποντίων,
την Παναγία του Σουμελά. Ακολούθως για την πανέμορφη Νάουσα, επίσκεψη στο πάρκο του Αγίου Νικολάου,
όπου θα μας εντυπωσιάσει ο ποταμός Αραπίτσα και η
λίμνες που σχηματίζονται με τα διάφορα πουλιά. Γεύμα
σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας. Στη συνέχεια για τη
Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.
6η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Πάφος
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια. Το απόγευμα επίσκεψη
στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης, και στη συνέχεια για το αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού περάσουμε
από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου
θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του
Αγιορείτου.
____________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€600 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€700 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€550 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Μεταφορά από Λάρνακα - Πάφο - Λάρνακα.
* Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Θεσσαλονίκη - Πάφος.
* Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
* Διαμονή στα ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
* 5 μεσημεριανά γεύματα.
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο
λεωφορείο.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Εισιτήριο Καραβιού για Σκίαθο.
* Λεωφορείο στη Σκίαθο για περιήγηση.
* Βαλίτσα 10 κιλά και βαλίτσα ώμου 5 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.

8 η ΕΚ ΔΡΟ Μ Η

Π Ρ Ο Σ ΚΥΝΗ Μ ΑΤΑ ΣΤΗ Ν Ε Λ Λ Α ΔΑ
Αναχωρήσεις:
30 Απριλίου (αργία 1η Μαΐου)
4 Ιουνίου (αργία Αγίου Πνεύματος)
24 Ιουνίου

ΚΟΡΙΝΘΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ
- ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΑΣΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΝΔΡΟ - ΤΗΝΟ
- ΕΥΒΟΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με 4 γεύματα
1η Μέρα: Λάρνακα - Κόριθνο - Αγ. Θεοδώρα - Τρίπολη
Αναχωρούμε στις 7:30 ώρα πρωί από το αεροδρόμιο
Λάρνακας για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές
λεωφορείο και αρχίζουμε μια πανέμορφη διαδρομή για
να γνωρίσουμε πόλεις και χωριά με προσκυνήματα
και αξιοθέατα της Ελλάδος. Πρώτη μας επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως στάση στον Ισθμό της Κορίνθου για
να θαυμάσουμε το τεχνητό κανάλι που συνδέει το Σαρωνικό με το Ιόνιο Πέλαγος. Μετά συνεχίζουμε για το
ορεινό χωριό Βάστα που είναι απλωμένο αμφιθεατρικά
σε καταπράσινη βουνοπλαγιά με βελανιδιές, πλατάνια
και κυπαρίσσια για να δούμε το Βυζαντινό εκκλησάκι
της Αγίας Θεοδώρας του 10ου αιώνα. Από την στέγη
του προβάλλουν 17 τεράστια 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 εκκλησάκι),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 διανυκτερεύσουμε 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 - Χαλκίδα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μοναστήρι 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 στη Χαλκίδα. Διανυκτέρευση στη Χαλκίδα.
3η Μέρα: Άγ. Ιωάννη Ρώσσο - Άγ. Παρθένιο Λαμψάκου - Όσιο Δαυίδ - 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 επίσκεψη στα καταστήματα αναμνηστικών δώρων. Ακολούθως επίσκεψη στην Ιερά Μονή
Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, όπου θα προσκυνήσουμε
τον τάφο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Ακολούθως
για τη Ραφήνα. Διανυκτέρευση στη Ραφήνα.
4η 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 Νεομάρτυρα 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 λείψανο της. Αφού
πάρουμε ευλογία και την ευχή του Γέροντα αν είναι στο

μοναστήρι θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα του νησιού την Χώρα, χρόνος για βόλτα, για επίσκεψη στο
μουσείο και για γεύμα σε ένα από τα εστιατόρια της πόλης. Η συνέχεια μας φέρνει 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.
5η Μέρα: Παναγία Τήνου - Οσία Πελαγία
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ναό της Παναγίας Τήνου
(γίνεται καθημερινώς Θεία Λειτουργία και η ακολουθία
της Παράκλησης). 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 της Τήνου, χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τις παραλιακές ψαροταβέρνες και να κάνετε
τα ψώνια σας σε καταστήματα αναμνηστικών δώρων.
Διανυκτέρευση στην Τήνο.
6η Μέρα: Τήνος - Ραφήνα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα επιβίβαση στο καράβι για το λιμάνι
της Ραφήνας. Γεύμα στις ψαροταβέρνες στο λιμάνι και
ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ
στη Νέα Μάκρη, όπου βρίσκεται το άφθαρτο λείψανο
του Αγίου. Στη συνέχεια για το αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος για την επιστροφή μας στη Λάρνακα.
___________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€775 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* Τρίπολη, Χαλκίδα και Ραφήνα και Γ΄ κατηγορίας στην Τήνο.
• Εισιτήριο των φέρρυ μπόουτ για Τήνο, Άνδρο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• 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.

9η ΕΚΔΡΟΜΗ
7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
(μόνο για άνδρες)

Αναχώρηση:
21 Μαΐου 2020
Επιστροφή:
27 Μαΐου 2020

1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.
Άφιξη και αμέσως αναχώρηση για Ουρανούπολη, 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 θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, ακολούθως της Ιεράς Μονής Διονυσίου όπου εγκαταβιώνουν πλείστοι
Κύπριοι 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 Πατριάρχη 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, Βασιλείου 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 προσκύνημα 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 ξενάγηση στο καθολικό (Παναγία Παραμυθία,
Παναγία Βηματάρισσα, Παναγία Εσφαγμένη, Παναγία Αντιφωνήτρια) και πλήθος ιερών λειψάνων μεγάλων Αγίων και Πατέρων της εκκλησίας, όπως και η
κάρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου 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 Πρωτάτου τη θαυματουργή εικόνα
του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ». Περιήγηση στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας και στα μικρά
υποστατικά- μαγαζιά των Καρυών. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κουλτουμουσίου 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 Πορταϊτίσσης και πλήθος ιερών λειψάνων (μεγάλο τεμάχιο από την κάρα
του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κύπρου). Αναχώρηση από εκεί δια την Ιερά
Μονή Φιλόθεου όπου ευρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας και ακολούθως 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. Τακτοποίηση 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 ημέρα ελεύθερη για ψώνια μέχρι αργά το απόγευμα. Ακολούθως για το αεροδρόμιο Μακεδονίας για την επιστροφή μας στην Κύπρο.

______________________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€635 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€675 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, Ουρανούπολη - Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο.
* Ξενοδοχεία στην Ουρανούπολη και Θεσσαλονίκη με πρόγευμα.
* 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 συμφώνως του προγράμματος (δηλ. πληρωμένες όλες οι μετακινήσεις εντός του Αγίου Όρους).
* Εάν ο ταξιδιώτης θέλει μεγαλύτερη αποσκευή με επιπρόσθετο βάρος, θα
επιβαρύνεται το ποσό των €60.

10η ΕΚΔΡΟΜΗ
6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΘΕΡΙΣΣΟ - ΑΡΚΑΔΙ
- ΑΝΩΓΙΑ - ΖΩΓΙΑΝΑ

Αναχώρηση:
21 Μαΐου 2020
Επιστροφή:
26 Μαΐου 2020

1n Μέρα
Συγκέντρωση των εκδρομέων στις 15:30 στο αεροδρόμιο Πάφου, αναχώρηση στις 17:30 και άφιξη στα Χανιά στις 18:40. Μεταφορά με λεωφορείο στο ξενοδοχείο «Χρυσή Ακτή». Δείπνο και
διανυκτέρευση. (Όσοι είναι από άλλες πόλει θα υπάρχει λεωφορείο: Για τη Λάρνακα από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και για τη
Λεμεσό από τον Άγιο Γεώργιο Χαβούζας).
2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε την περιήγησή μας από το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε, όπου εκεί έχουν ταφεί 4,465
Γερμανοί. Ακολούθως για την πόλη των Χανιών. Ανηφορίζουμε ανατολικά προς τη χερσόνησο του ακρωτηρίου. Επίσκεψη
στους τάφους των Βενιζέλων, όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα των Χανίων. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μοναστήρι
της Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλω. Γεύμα στο παραδοσιακό χωριό
Θέρισσος και επίσκεψη στο Στρατηγείο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο με
κρητική παραδοσιακή βραδιά. Διανυκτέρευση.
3n Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Μονή Αρκαδίου, αφιερωμένη στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο της Μονής. Στη συνέχεια επίσκεψη στο
Ρέθυμνο. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επίσκεψη στα
Ζωνιανά, όπου θα δούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, το
σπήλαιο Σφεντόνι με πλούσιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
Ακολούθως για τα Ανώγια, το χωριό του Νίκου Ξυλούρη, όπου
φημίζεται για τα ωραία υφαντά εργόχειρα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, όπου θα απολαύσουμε το ωραίο αντικρυστό. Διανυκτέρευση στα Χανιά.
4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τις πανέμορφες βρύσες με
τα τρεχούμενα νερά. Επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Βρύσες με τα πέτρινα σπίτια, όπου μπορούμε να επισκεφθούμε το
εργοστάσιο επεξεργασίας γυαλιού. Στη συνέχεια επίσκεψη στη
Λίμνη Κουρνά, όπου ονομάζεται και Στοιχειωμένη Λίμνη. Γεύμα
στην Αργυρούπολη και επιστροφή το απόγευμα στα Χανιά. Διανυκτέρευση στα Χανιά.
5n Μέρα
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή
Οδηγήτριας Γωνιάς Κολυμπαρίου. Η Μονή υπήρξε ιστορικής
σημασίας για την Κρήτη ενάντια στη μανία των κατακτητών. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου, όπου θα
επισκεφθούμε το σπήλαιο και το εκκλησάκι του Αγίου και στη
συνέχεια γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στα Χανιά.
Δείπνο με λαϊκή ορχήστρα. Διανυκτέρευση.
6n Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την πόλη των Χανίων. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και αργά το απόγευμα επιστροφή στο
αεροδρόμιο της Πάφου.
__________________________________________________
Τιμή συμμετοχής:
€500 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€600 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Χανιά - Πάφος.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
* 4 μεσημεριανά γεύματα και 5 δείπνα (εκ των οποίων το ένα
θα είναι με παραδοσιακή μουσική).
* Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
* Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
* Χειραποσκευή 10 κιλών.
* Φ.Π.Α.
* Μεταφορά με λεωφορείο από όλες τις πόλεις για την Πάφο.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
* Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
* Φόρο διανυκτέρευσης.

