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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τιμή συμμετοχής:
 €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.
___________________________________________________

Αναχώρηση:  12 Αυγούστου 2021  -  Επιστροφή: 19 Αυγούστου 2021 (επί της εορτής της Παναγίας των Φιδιών)

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



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.

Αναχώρηση: 17 Αυγούστου 2021  -  Επιστροφή: 22 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

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 γνωρίσου-
με πόλεις και χωριά με προσκυνήματα και αξιοθέατα 
της Ελλάδος. Πρώτη μας επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Γοργοϋπηκόου στη Μάνδρα Αττικής. Ακο-
λούθως στάση στον Ισθμό της Κορίνθου για να θαυ-
μάσουμε το τεχνητό κανάλι που συνδέει το Σαρωνικό 
με το Ιόνιο Πέλαγος. Μετά συνεχίζουμε για το ορεινό 
χωριό Βάστα που είναι απλωμένο αμφιθεατρικά σε κα-
ταπράσινη 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 μαλ-
λιά της δένδρα (πάνω από το εκκλησάκι)και το αίμα 
της πηγή με νερό (αναβλύζει από τα θεμέλια της εκ-
κλησίας). 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 αξιοθέ-
ατα της πόλης. 

2η Μέρα: Παναγία Μαλεβή - Ναύπλιο - Όσιο Πατά-
πιο - Χαλκίδα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το 
μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής που υπάρχει η θαυ-
ματουργική εικόνα από τις 70, που ζωγράφισε ο Ευαγ-
γελιστής Λουκάς. Από το 1964 αναβλύζει Άγιο Μύρο, 
χάρη στο οποίο πολλοί ασθενείς θεραπεύονται. Μετά 
συνεχίζουμε για το ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύ-
ουσα της Ελλάδος. Εδώ βρίσκεται το Φρούριο Μπούρ-
τζι 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 ολό-
σωμο σκήνωμα του. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο 
ξενοδοχείο στη Χαλκίδα. Διανυκτέρευση στη Χαλκίδα.

3η Μέρα: Άγ. Ιωάννη Ρώσσο - Άγ. Παρθένιο Λαμ-
ψάκου - 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 Οσίου 
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 Ραφή-
νας για τη νήσο Άνδρο. Φθάνοντας θα επισκεφθού-
με 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 τρό-
πο 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. Επι-
στροφή 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 λιμά-
νι 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 Λάρ-
νακα.

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, Χαλκί-

δα και Ραφήνα και Γ΄ κατηγορίας στην Τήνο.
• Εισιτήριο των φέρρυ μπόουτ για Τήνο, Άνδρο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζό-

μενο λεωφορείο.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
• Έμπειρο συνοδό σε όλη τη διαδρομή.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• Φ.Π.Α. και ο φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδο-

χείων.

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

τικό.

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



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.

Αναχώρηση: 11 Αυγούστου 2021  -  Επιστροφή: 17 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Επ’ ευκαιρία της εορτής του 15Αυγούστου

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνα-
κας στις 07:30 το πρωί και αναχώρηση του αεροπλά-
νου 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 προσκυνή-
σουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Ακο-
λούθως θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Οσίου Με-
λετίου, κτίσμα του 14ου αιώνος. Στη συνέχεια, μέσω 
του Ισθμού της Κορίνθου, για την Μεγαλούπολη και 
επίσκεψη στα Βάστα Κινουρίας, όπου θα προσκυνή-
σουμε 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 θαυ-
ματουργό 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 εντυ-
πωσιακή σπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής στο Κεφαλάρι. 
Θα προσκυνήσουμε την εικόνα την οποία έκανε δώρο 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στη συνέχεια επίσκε-
ψη στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Λουκά Κριμαίας, 
όπου θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα και θα δού-
με τα διάφορα εργαλεία ιατρικής του Αγίου. Ακολού-
θως γεύμα στο Λουτράκι, όπου θα μας εντυπωσιάσει 
η θέα του Κορινθιακού κόλπου. Στη συνέχεια για τον 
Ορωπό, όπου θα προσκυνήσουμε στο ιερό ησυχαστή-
ριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου έζησε ο 
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Θα δούμε το δω-
μάτιο 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 Ρα-
φήνας για τη Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου. Άφιξη 
στο λιμάνι της Τήνου. Επιβίβαση σε λεωφορείο, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το από-
γευμα παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού 
επί ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Το βράδυ όσοι επιθυμούν στις 22:00 μπορούν να συμ-
μετάσχουν στην ιερά αγρυπνία στη Μεγαλόχαρη. Δια-
νυκτέρευση στην Τήνο.

5η Μέρα
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ναό της 
Μεγαλόχαρης και ακολούθως θα παρακολουθήσουμε 
την Ιερά Λιτανεία της θαυματουργής εικόνος της Πανα-
γίας 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 Άν-
δρο. 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. Άφιξη στο λιμάνι 
της Ραφήνας και ακολούθως για την Αθήνα. Διανυκτέ-
ρευση στην Αθήνα.

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

αιρετικό.
*  Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.



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
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 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. 
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:
€285 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€320 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€260 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498

Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €100 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

Αναχώρηση: 6 Ιουλίου 2021  -  Επιστροφή: 8 Ιουλίου 2021

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥΕΙΔΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΥΚΟΝΟ -  ΤΗΝΟ -  ΑΝΔΡΟ


