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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΙΔΟΥΣΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 6 ΜΕΡΕΣ
(ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΙΝΩΝ - ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΥΘΝΟ -
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ - ΑΘΗΝΑ

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

1η Εκδρομή 2η Εκδρομή

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:
 €735 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €875 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.

1η Μέρα: Λάρνακα - Κόριθνο - Αγ. Θεοδώρα - Τρί-
πολη
Συγκέντρωση των επιβατών στις 07:30 το πρωί στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση στις 09:30 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 Πανα-
γίας 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 βου-
νοπλαγιά με βελανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσσια για 
να δούμε το Βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας 
του 10ου αιώνα. Από την στέγη του προβάλλουν 17 τε-
ράστια δέντρα και από τα θεμέλια του αναβλύζει νερό. 
Σύμφωνα με την παράδοση όταν μαρτύρησε η Αγία Θε-
οδώρα, 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 Τρίπο-
λη. 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 Πατά-
πιο - Χαλκίδα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μο-
ναστήρι της Παναγίας Μαλεβής που υπάρχει η θαυμα-
τουργική εικόνα από τις 70, που ζωγράφισε ο Ευαγγελι-
στής Λουκάς. Από το 1964 αναβλύζει Άγιο Μύρο, χάρη 
στο οποίο πολλοί ασθενείς θεραπεύονται. Μετά συνεχί-
ζουμε 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 Οσί-
ου Παταπίου που βρίσκεται το ολόσωμο σκήνωμα του. 
Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο στη Χαλ-
κίδα. Διανυκτέρευση στη Χαλκίδα.

3η Μέρα: Άγ. Ιωάννη Ρώσσο - Άγ. Παρθένιο Λαμψά-
κου - Όσιο Δαυίδ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη νήσο Εύβοια. Στάση 
στην Χαλκίδα για να δούμε το φαινόμενο της παλίρροι-
ας και της άμπωτης. Ακολουθεί η Ιερά μονή του Οσί-
ου Παρθενίου Λαμψάκου και Αγίου Ιωάννη Ρώσου που 
βρίσκεται το ιερό σκήνωμα του. Εδώ θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα και για επίσκεψη στα καταστήματα αναμνη-
στικών 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 μο-

ναστήρι του Αγίου Νικολάου Μύρων, με την ευωδιάζου-
σα 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 πά-
ρουμε ευλογία και την ευχή του Γέροντα αν είναι στο μο-
ναστήρι 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 πά-
ρουμε 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 βρέ-
θηκε 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, περιήγη-
ση στους ιερούς χώρους, στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής 
και στην έκθεση εργοχείρων. Επιστροφή στην πόλη της 
Τήνου, χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τις παρα-
λιακές ψαροταβέρνες και να κάνετε τα ψώνια σας σε κα-
ταστήματα 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:
 €635 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €735 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €580 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 λε-

ωφορείο.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 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.

Αναχώρηση:  12 Αυγούστου 2021  -  Επιστροφή: 19 Αυγούστου 2021 (επί της εορτής της Παναγίας των Φιδιών) Αναχωρήσεις: 17/8/2021, 24/8/2021, 28/9/2021
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Επ’ ευκαιρία της εορτής του 15Αυγούστου

3ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟ - ΤΗΝΟ - ΑΝΔΡΟ

3η Εκδρομή

4η Εκδρομή4η Εκδρομή ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5η Εκδρομή

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 07:30 το πρωί και 
αναχώρηση του αεροπλάνου στις 09:30. 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 συ-
νέχεια, 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 Πανα-
γίας 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 Κο-
ρινθιακού 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 από το λιμάνι της Ραφήνας για τη Μεγαλόχαρη Πα-
ναγία της Τήνου. Άφιξη στο λιμάνι της Τήνου. Επιβίβαση σε λεωφορείο, τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα παρακολούθηση του πανη-
γυρικού εσπερινού επί ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το βράδυ 
όσοι επιθυμούν στις 22:00 μπορούν να συμμετάσχουν στην ιερά αγρυπνία στη Με-
γαλόχαρη. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

5η 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. Το απόγευμα επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Κεχροβουνίου όπου θα προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα της Οσίας Πελαγίας 
της Τηνίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

6η Μέρα
Πρόγευμα και επιβίβαση στο καράβι για τη νήσο Άνδρο. Άφιξη στο νησί και ακολού-
θως προσκύνημα στην Αγία Μαρίνα και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, όπου θα 
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου ανα-
βλύζει 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. Άφιξη 
στο λιμάνι της Ραφήνας και ακολούθως για την Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

7η Μέρα
Πρόγευμα και ακολούθως για τους Αγίους Ισιδώρους στον Ιερό Βράχο του Λυκαβη-
τού, όπου θα έχουμε την ευλογία να προσκυνήσουμε τον θαυματουργό Τίμιο Σταυ-
ρό. Επιστροφή στην Αθήνα. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια και αργά το απόγευμα 
αναχώρηση από το ξενοδοχείο και ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου 

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς στις 02:00 π.μ. και ανα-
χώρηση 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
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. Επιστροφή στην Τήνο και διανυκτέρευση.

3η 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 Κεχροβού-
νιο, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρί-
σκεται το ασκητήριο και η εκκλησία και τα ιερά λείψανα της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας. 
Επιστροφή στην Τήνο. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια και στη συνέχεια αναχώρηση με 
το καράβι για τη Μύκονο και αναχώρηση του αεροπλάνου στις 17:15 για την Πάφο.

Τιμή συμμετοχής:
 €335 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €370 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €295 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες, με βαλίτσα ώμου 5 κιλών)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Μύκονος - Πάφος.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* στην Τήνο.
• 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.
• Λεωφορείο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, το οποίο θα περάσει από τον Άγιο 

Γεώργιο Χαβούζας και ακολούθως για το αεροδρόμιο της Πάφου, μετ’ επιστροφής.

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

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

2η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Δράμα - Καβάλα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στο σπή-
λαιο του Αλιστράτη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν οι πε-
ρίφημοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Ακολούθως επίσκε-
ψη 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 επί-
σκεψη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, όπου 
θα προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου του 
Καρσλίδη. Στη συνέχεια για την Καβάλα. Διανυκτέρευση 
στην Καβάλα.

3η Μέρα: Καβάλα - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Αλεξαν-
δρούπολη - Καβάλα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ξάνθη. Θα έχου-
με χρόνο 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 μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου 
και της Παναγίας Παντανάσσης. Ακολούθως για την Αλε-
ξανδρούπολη. Στην περιήγηση θα δούμε την άψογη ρυ-
μοτομία και μεταξύ άλλων τον ψηλό Φάρο, σύμβολο της 
πόλης από το 1880. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευ-
ση.

4η Μέρα: Θάσος - Καρβάλη - Καβάλα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Κεραμωτή όπου θα 
πάρουμε το καράβι για τη Θάσο, το διαμάντι του Βορείου 
Αιγαίου. Φθάνοντας, θα δούμε την παραδοσιακή ομορ-
φιά 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, πασίγνωστο για τους περίφημους 
αμυγδαλωτούς κουραμπιέδες. Εδώ βρίσκεται και ο ιερός 
ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και μέρος των 
λειψάνων του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευ-
ση.

5η Μέρα: Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα Αγίου Όρους - 
Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση, μέσω της Ελευθερούπολης, 
Αμφίπολης, Ασπροβάλτας, Σταυρού και Χαλκιδικής, για 
Ουρανούπολη. 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 Θε-
ολόγου στη Σουρωτή, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου 
Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Προσκύνημα στον Πο-
λιούχο Άγιο Δημήτριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

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

λια όπου θα θαυμάσουμε τα ψηφιδωτά δάπεδα φιλοτε-
χνημένα από τις μοναχές, αλλά και περίφημες τοιχογρα-
φίες από την αγιογραφική ομάδα της Μονής. Στις πλαγιές 
του όρους Ίταμος 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 μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της 
Ελλάδας και σημαντικός ψαρότοπος. Επόμενη στάση 
στη Σάρτη, βραβευμένη για την καθαρή και αμμώδη πα-
ραλία της όπου θα έχουμε χρόνο να κάνουμε το μπάνιο 
μας και να απολαύσουμε το γεύμα μας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

7η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Παναγία Σουμελά - Νάουσα 
- Έδεσσα
Μετά το πρωινό, μέσω Βέροαις, φθάνουμε στην Παναγία 
τη 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 ορμητικών καταρρακτών. Στη 
συνέχεια, μέσω Γιαννιτσών, φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη. 
Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

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

Τιμή συμμετοχής:
 €665 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €805 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €615 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 τα-

ξιδιού.
• 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.

Αναχώρηση: 11 Αυγούστου 2021
Επιστροφή: 17 Αυγούστου 2021

Αναχωρήσεις: 31/8/2021, 7/9/2021

Αναχωρήσεις: 16/8/2021, 23/8/2021, 2/9/2021

8ΗΜΕΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ - ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εφραίμ στη Νέα Μάκρη και στη συνέχεια για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 20:15. Άφιξη στην Κύπρο 21:45.

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, Ραφήνα, Τήνο και Αθήνα.
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Εισιτήρια για την Τήνο, Σαλαμίνα.
• 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.
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ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

6η Εκδρομή 8η Εκδρομή7η Εκδρομή 9η Εκδρομή

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 Αθή-
να. Με την άφιξη μας θα επιβιβαστούμε σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαλκίδα, 
όπου θα μας ενθουσιάσει η παλίρροια των υδάτων. Ακολούθως προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσσο στο 
Προκόπι, όπου είναι άφθαρτο 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 αυθεντικότερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου 
Γαζή. Θα επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Ακολουθεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παρα-
δοσιακή Μακρινίτσα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πορταριά. Τέλος θα καταλή-
ξουμε σε εστιατόριο στο χιονοδρομικό χωριό Χάνια για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Σκίαθος - Βόλος
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο καράβι όπου θα μεταφερθούμε στη Σκιάθο. Διαθέτει πλούσια βλάστη-
ση 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. Διανυ-
κτέρευση.

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 καταπράσινης διαδρομής, μέσω του Μικρού 
και Μεγάλου Χωριού, φθάνουμε στο ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας που κτίστηκε σε 
απότομο βράχο το 829 μ.Χ. από τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο. Η εικόνα αγιογραφήθηκε από τον Από-
στολο 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 - 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, κτι-
σμένο αμφιθεατρικά στην δυτική πλαγιά του Κόζιακα, μέσα στα Έλατα. Στάση για καφέ. Τέλος θα καταλήξουμε 
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 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. 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 σκαλιστό 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 Λαμίας, για τη Λιβαδιά και ακολούθως από εκεί για 
προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Λουκά όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο και το άφθαρτο 
λείψανο του Αγίου. Στη συνέχεια 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:
  €675 κατ’ άτομο (δίκλινο)
  €815 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
  €620 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* με πρόγευμα καθημερινά.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Εισιτήριο Καραβιών Αιδηψού - Ακρίτσα και Βόλου - Σκίαθος.
• 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.

1n Μέρα
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας και ανα-
χώρηση για απευθείας πτήση στην Κεφαλονιά. Άφιξη στην Κεφαλονιά 
και ακολούθως αρχίζουμε την ξενάγησή μας στο νησί. Πρώτος σταθμός 
στην Παναγία των Κρίνων και στο χωριό Μαρκόπουλο, όπου θα προ-
σκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φιδούσας. Ακο-
λούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέα, όπου εκεί βρίσκεται 
το ιερό λείψανο του Αγίου. Επιστροφή στο Αργοστόλι. Διανυκτέρευση 
στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε την επίσκεψή μας για το μοναστήρι του 
Αγίου Γερασίμου, όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο του 
Αγίου. Στη συνέχεια για τη λίμνη της Μελισσάνης, όπου μπορείτε με μια 
βαρκάδα να απολαύσετε τα υπόγεια γαλαζοπράσινα νερά. Ακολούθως 
για την πόλη της Αγίας Ευφημίας. Γεύμα και επιστροφή στο Αργοστόλι. 
Διανυκτέρευση στο Αργοστόλι.

3n Μέρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση από την Κεφαλονιά με καράβι για την Κυ-
λήνη. Από την Κυλήνη αναχώρηση μέσω Τρίπολης για τα Βάστα Κιν-
νουρίας, όπου θα μας εντυπωσιάσει το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας 
με τα 17 πανύψηλα δέντρα πάνω στη στέγη της εκκλησίας. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για την Τρίπολη. Διανυκτέρευση στην 
Τρίπολη.

4η Μέρα
Αναχώρηση από την Τρίπολη για την Πανέμορφη Καλαμάτα. Προσκύνη-
μα στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής και στη συνέχεια, μέσω της Εθνικής 
Οδού, για Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

5η Μέρα
Ημέρα ελεύθερη στην Αθήνα. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς 
θέλετε.

6n Μέρα
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Ραφήνας για τη νήσο Άν-
δρο. Προσκύνημα στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Νικόλαο. Γεύμα στη 
Χώρα και ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναχράντου, όπου 
θα προσκυνήσουμε την τιμία κάρα του Αγίου και Ιαματικού Παντελεή-
μονος. Επιστροφή στο λιμάνι της Άνδρου και αναχώρηση για την Τήνο. 
Διανυκτέρευση στην Τήνο.

7η Μέρα
Εκκλησιασμός στη Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου και το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το νησί της Μεγαλόχαρης. 
Διανυκτέρευση στην Τήνο.

8η Μέρα
Το πρωινό ελεύθερο. Γύρω στο μεσημέρι αναχώρηση από την Τήνο για 
τη Μύκονο. Χρόνος ελεύθερος στο νησί και αργά το απόγευμα με απευ-
θείας πτήση για τη Λάρνακα.

Τιμή Συμμετοχής:
 €775 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €905 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €670 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κεφαλονιά - Μύκονο - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 7 βράδια σε ξενοδοχεία 3* και 4*, με πρόγευμα.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιάς-Κυλήνης, Άνδρου, Τήνου και Μυ-

κόνου.
• Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 8 κιλών.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.

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

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις και 
αναχώρηση για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη και ακολούθως αρχίζουμε τα προ-
σκυνήματά μας με πρώτο σταθμό στη Λύδα, όπου θα προσκυνήσου-
με τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ακολούθως για 
το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στα εντός των τειχών προσκυνήμα-
τα, 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. Το από-
γευμα 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.

3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Φρέαρ του Ιακώβ στην πόλη 
Σαμάρεια, όπου θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής 
και το ιερό λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου. 
Ακολούθως για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Σω-
τήρος, Κανά της Γαλιλαίας, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύ-
μα, τη Ναζαρέτ, όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τη Λίμνη 
της Τιβεριάδας, την Καπερναούμ, προσκύνημα στην εκκλησία των 12 
Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Βηθανία όπου θα επισκεφθούμε 
την Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου και Μάρθας και Μαρίας. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά, στο Σαραντάριο Όρος, την Ιε-
ριχώ, τη Συκομορέα του Ζακχαίου και ακολούθως θα μεταβούμε στον 
Ιορδάνη Ποταμό, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει ο 
αγιασμός και η βάφτιση των προσκυνητών. Στη συνέχεια προσκύνη-
μα στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, όπου θα προσκυ-
νήσουμε και το σπήλαιο της φυγής της Παναγίας από τα Ιεροσόλυμα 
στην Αίγυπτο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

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 Σάβ-
βα. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Συμεών του Θεοδό-
χου (Καταμόνας), όπου και ο τάφος του Αγίου και στη συνέχεια Μονή 
του Σταυρού. Ακολούθως για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, για την επι-
στροφή μας στην Κύπρο.

Τιμή Συμμετοχής:
  €499 κατ’ άτομο (δίκλινο)
  €560 κατ’  άτομο (μονόκλινο)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
• 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 προαιρετικό.
• Μεσημεριανά γεύματα και το δείπνο της Πέμπτης.
• Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.

1η Μέρα
Συγκέντρωση των εκδρομέων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με απογευματινή πτήση και αναχώρηση για τη Θεσ-
σαλονίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Βέρμιο μέσω Βέρροιας για το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας της 
Σουμελά. Στη συνέχεια στο πανέμορφο πάρκο της Νάουσας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για 
τους καταρράκτες της Έδεσσας. Ακολούθως διανυκτέρευση στην πανέμορφη Καστοριά.

3η Μέρα
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 κρουαζιέρα. Ακολουθεί η επιστροφή μας στην Καστοριά. Θα έχουμε περιήγηση της πόλης, 
θα δούμε τα χαρακτηριστικά αρχοντικά, θα θαυμάσουμε τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπήλιο (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
Μετά το πρωινό αναχώρηση με πούλμαν για το μεγάλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Σοφίας Κλεισούρας 
και ακολούθως, μέσω Γρεβενών, για το γραφικό Μέτσοβο. Μας κάνει εντύπωση η αρχιτεκτονική της Κωμόπο-
λης, οι παραδοσιακές στολές που είναι ντυμένοι οι κάτοικοι του χωριού, τα παραδοσιακά εδέσματα. Χρόνος 
ελεύθερος και ακολούθως για τα Ιωάννινα. Επίσκεψη στο νησάκι του Αλή Πασά και προσκύνημα στο ιστορικό 
μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και τη λίμνη της Κυρά Φροσύνης. Περιήγηση στο νησάκι και ακολούθως 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

5η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και από εκεί για το νησί των Φαιάκων, την 
Κέρκυρα. Θα αρχίσουμε με περπατητή ξενάγηση στην πλατεία Σπιανάδα, θα επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα με το άφθαρτο σκήνωμά του και της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Μετά συνεχίζουμε για το 
φλωρεντιακού ρυθμού Αχίλλειο, κτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, στο περίφημο Κανόνι 
όπου στην ακτή βρίσκονται δύο μικρά νησάκια, το μοναδικό Ποντικονήσι και η Μονή Βλαχερνών. Ακολούθως 
επιστροφή στην πόλη της Κέρκυρας, χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στα Ιωάννινα. Δια-
νυκτέρευση στα Ιωάννινα.

6η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα, ένα φανταστικό μέρος όπου μπορείτε να κάνετε 
ένα περίπατο ή μια βαρκάδα ή ιππασία και να γευματίσετε κάτω από τα πανέμορφα πλατάνια. Ακολουθεί το 
ιστορικό Ζάλογγο, όπου εκεί έγινε ο χορός του Ζαλόγγου. Θα δούμε το μνημείο όπου έπεσαν οι Σουλιώτισσες. 
Προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Ακολούθως επίσκεψη στο ιστορικό μουσείο του 
Βρέλη. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

7η Μέρα
Αναχώρηση από τα Ιωάννινα μέσω Καλαμπάκας, όπου θα επισκεφθούμε τους θεόρατους βράχους με τα πα-
νέμορφα μοναστήρια του ορθοδόξου μοναχισμού. Μοναδικότητα θεάματος της φύσης και του ανθρώπου, που 
κατάφεραν να φτιάξουν αυτά τα μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε τη Μονή των Αγίων Στεφάνου και Χαραλάμπους 
και τη Μονή Βαρλαάμ. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για τον Όλυμπο, όπου θα επισκεφθούμε την 
Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Στη συνέχεια, μέσω Κατερίνης, για τη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση 
στη Θεσσαλονίκη.

8η Μέρα
Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Μπορείτε να προσκυνήσετε τον πολιούχο 
Άγιο Δημήτριο, την Ροτόντα κ.ά. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, αφού περά-
σουμε από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή όπου θα προσκυνήσουμε στον τάφο του 
Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου.

Τιμή συμμετοχής:
  €695 κατ’ άτομο (δίκλινο)
  €855 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
  €640 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα.
• Φόροι αροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη, 2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Καστοριά και 

3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στα Ιωάννινα.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• Ατμοπλοϊκά εισιτήρια για Κέρκυρα και λίμνη Κυρά Φροσύνης.
• 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: 12/8/2021, 19/8/2021, 27/9/2021 Αναχώρηση: 25/8/2021 - Επιστροφή: 1/9/2021Αναχωρήσεις: 9/8/2021, 16/8/2021, 23/8/2021, 6/9/2021 Αναχωρήσεις: 30/9/2021, 14/10/2021, 28/10/2021, 25/11/2021

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ)

ΜΑΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
10η Εκδρομή 11η Εκδρομή

1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αμέσως ανα-
χώρηση για Ουρανούπολη, αφού πρώτα περάσουμε από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου 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 στά-
σεις στις εξής Ιερές Μονές: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου θα προσκηνύσουμε τη θαυματουργή ει-
κόνα 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. Δια-
νυκτέρευση στη Μονή.

3η Μέρα
Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Διονυσίου για την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, όπου θα προσκυνή-
σουμε 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 Πανοσιολογιότα-
το Αρχ. Εφραίμ Βατοπεδινό.

5η Μέρα
Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Μ. Βατοπεδίου για τις Καρυές όπου θα προσκυνήσουμε στο με-
γαλοπρεπή 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 ακο-
λούθως σε σειρά μεγάλη Μονή των Ιβήρων. Ξενάγηση εντός της Μονής και προσκύνημα της με-
γαλοπρεπής 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 αναχώρηση για το Βέρμιο. Προσκύνημα στο Ιερό Προσκύνημα στην Παναγία Σου-
μελά. Ακολούθως για τη Νάουσα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα στον ποταμό Αραπίτσα και ακο-
λούθως για τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας για απογευματινό καφέ. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη. 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, 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 συνεννοηθεί με τον 
κ. Μάριο Βοσκού.

1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για την 
Πελοπόνησσο. Ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Αττικής. Στη συνέχεια 
στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και ακολούθως για το ιστορικό Ναύπλιο. Θα επισκεφθούμε το επιβλητικό 
κάστρο Παλαμήδι και θα περπατήσουμε στην Παλιά Πόλη, για να δούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδω-
να, το κτίριο που έγινε η δολοφονία του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, την επιβλητική 
Πλατεία Συντάγματος με τα δύο τούρκικα τζαμιά, ένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε για συνέδρια της 
πρώτης βουλής των Ελλήνων και το σήμα κατατεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Στη συνέχεια για τα Βάστα 
Κινουρίας. Επίσκεψη στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, όπου θα μας εντυπωσιάσουν τα 17 πανύψηλα 
δέντρα που βρίσκονται πάνω στη στέγη. Ακολούθως για την Τρίπολη. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Σπήλαιο Λιμνών. Ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης όπου εκτός 
από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές, σχηματίζσονται και μοναδικές λίμνες. Προ-
αιρετική επίσκεψη και συνεχίζουμε για το Πλανητέρο, το πιο μαγευτικό πλατανόδασος της Ελλάδας σε ένα 
ασύγκριτης ομορφιάς χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών 
του Αροάνιου ποταμού, είναι γνωστό για τους πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει. Θα 
παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα και από εκεί αναχώρηση για τη Βυτίνα, το πιο ζωντανό και 
τουριστικά αναπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μαινάλου που θα μας υποδεχτεί με τη μοναδική εκκλησία του 
Αγίου Τρύφωνα στην πλατεία του. Επιστροφή στην Τρίπολη και διανυκτέρευση.
3η Μέρα
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς τη Σπάρτη, που έχει μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη 
στρατιωτική δύναμη, την πειθαρχία, τον ηρωισμό και τον μύθο με την αρπαγή της Ωραίας Ελένης από τον 
Πάρη. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού και συνεχίζουμε για την καστρο-
πολιτεία του Μυστρά που σήμερα είναι ερειπωμένος, αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα όπως 
παλάτια. Ακολούθως επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίων Σαράντα, όπου ο Ηγούμενος είναι Κύπριος. Χρόνος 
ελεύθερος και οδεύουμε προς τη νοτιότερη πόλη της ηπειρωτικής Ελλάδας, στη Νεάπολη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Μέρα
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Κύθηρα. Με καράβι θα περάσουμε σε μια ώρα στα πανέμορφα 
Κύθηρα, που κρύβουν μεγαλοπρεπή κάστρα, ορεινά χωριά και δαντελωτές ακτές. Το θρησκευτικό συναί-
σθημα των κατοίκων είναι βαθιά ριζωμένο, αφού εδώ υπάρχουν περίπου 350 εκκλησίες, ξωκλήσια και 
ιστορικά μοναστήρια. Περιήγηση των Κυθήρων και συνεχίζουμε για το σημαντικότερο προσκύνημα του 
νησιού, την Ιερά Μονή Παναγίας Μαρτιδιώτισσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Φθάνοντας μπροστά στα μάτια μας 
εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την 
περιδιάβαση στην Παλιά Πόλη. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο λιμανάκι της Νεάπολης όπου με 
καραβάκι θα περάσουμε στην Ελαφόνησο. Η φύση μας μαγεύει στο γραφικό αυτό ψαρονήσι, με τις πα-
γκοσμίως γνωστές παραλίες. Χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
6η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική εμπειρία στη Μάνη. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο Γύθειο, 
ένα από τα ωραιότερα παραλιακά χωριά της Λακωνικής Μάνης. Ελεύθερος χρόνος και ανηφορίζουμε 
προς την Καρδαμύλη όπου θα δούμε τα χωριά της Μεσηνιακής Μάνης διάσπαρτα με φόντο το γαλάζιο 
της θάλασσας. Άφιξη στην Καρδαμύλη και ελεύθερος χρόνος. Επόμενη στάση η Καλαμάτα. Περιήγηση 
στα κυριότερα αξιοθέατα της και συνεχίζουμε για την Αθήνα. Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση και 
χρόνος ελεύθερος.
7η Μέρα
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε να κάνετε τα ψώνια σας από 
την όμορφη αγορά της Αθήνας και να περπατήσετε κοντά στον λόφο της Ακρόπολης όπου είναι οι παλιές 
γειτονιές της Αθήνας, Πλάκα, Ψυρρή και Θησείο, οι οποίες προσφέρουν και καλό φαγητό. Διανυκτέρευση 
στην Αθήνα.
8η Μέρα
Πρόγευμα και ακολούθως για τον ιερό βράχο του Λυκαβητού όπου θα επισκεφθούμε τους Αγίους Ισι-
δώρους, με τον θαυματουργό Σταυρό. Προσκύνημα και ακολούθως για τη Νέα Μάκρη όπου θα επισκε-
φθούμε την Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ όπου είναι άφθαρτο το ιερό λείψανο του Αγίου. Στη συνέχεια για το 
αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στη Λάρνακα.

Τιμή συμμετοχής:
 €775 κατ’ άτομο (δίκλινο)
 €940 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
 €600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς του)
Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Αποσκευή 23 κιλά και μια χειραποσκευή 8 κιλά.
• Διαμονή 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* superior στην Τρίπολη.
• Διαμονή 3 βράδια σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 3* superior στη Νεάπολη.
• Διαμονή 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα.
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
• Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο της Νεάπολης.
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κύθηρα και Ελαφόνησο.
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή:
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Φαγητό στο αεροπλάνο.
• Ασφάλεια ταξιδιού (προαιρετική).
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση: 11 Οκτωβρίου 2021  -  Επιστροφή: 18 Οκτωβρίου 2021
Αναχωρήσεις: 31/7/2021, 12/8/2021, 21/8/2021


