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Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.2 3

Αναχώρηση: 12 Αυγούστου 2022  -  Επιστροφή: 19 Αυγούστου 2022

Αναχωρήσεις: 1 Ιουλίου, 15 Ιουλίου, 22 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου,
30 Σεπτεμβρίου, 27 Οκτωβρίου 2022

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΦΙΔΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 7 ΜΕΡΕΣ
(ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΙΝΩΝ - ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΥΘΝΟ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΑΣΤΑ - ΑΘΗΝΑ - ΑΝΔΡΟ - ΤΗΝΟ - ΕΥΒΟΙΑ

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Πάτρα
Αναχωρούμε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7.30 ώρα 
το πρωί για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεω-
φορείο και μέσω του Ισθμού της Κορίνθου φθάνουμε στα 
ιστορικά Καλάβρυτα, όπου θα δούμε τον ιστορικό πλάτανο 
και το λάβαρο 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 δι-
ανυκτέρευση.

2η Μέρα: Κυλλήνη - Ζάκυνθο - Κεφαλονιά
Μετά το πρόγευμα μέσω Κυλλήνης θα πάρουμε το καράβι 
για το άνθος της Ανατολής πατρίδα του Σολωμού και Κάλ-
βου τη Ζάκυνθο Φθάνοντας θα έχουμε μια περιήγηση για 
γνωριμία με την πόλη και επίσκεψη στην τρίκλιτη Βασιλι-
κή του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου με το πυρ-
γοειδές καμπαναριό 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 αση-
μένια λάρνακα. Ακολουθεί το μουσείο Σολωμού και Κάλβου 
και συνέχεια θα καταλήξουμε στον λόφο του Στράνη όπου 
ο ποιητής μας Σολομός εμπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό 
μας ύμνο. Χρόνο σε εστιατόριο για γεύμα και για βόλτα στην 
πόλη. Αργά το απόγευμα αναχωρούμε για το ξενοδοχείο, 
θα διανυκτερεύσουμε στην πρωτεύουσα του νησιού Κεφα-
λονιάς στο Αργοστόλι.

3η Μέρα: Κεφαλονιά - Παναγία Φιδούσα
Πρόγευμα και αρχίζουμε με περιήγηση της πόλης. Ακολου-
θεί επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα που βρίσκε-
ται ιερό λείψανο εκ του δεξιού ποδός (πέλμα) του, απεξαρ-
θωμένο που φέρει τη σάρκα, το αίμα αποξηραμένο, καθώς 
είναι εμφανής και η οπή από το καρφί της σταύρωσης του. 
Συνεχίζουμε 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 φθα-
νουμε στην κοσμοπολίτικη πόλη Αγία Ευφημία. Χρόνος για 
βόλτα και για γεύμα. Αργά το απόγευμα θα συμμετάσχου-
με στον πανηγυρικό εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο ναό της Παναγίας Φιδούσας, θα γνωρίσουμε για το 
θαύμα που είναι το μοναδικό στο κόσμο. Τα λεγόμενα Φί-
δια της Παναγίας πού τα βαστάνε 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 μεταμόρ-
φωσε σε άκακα φιδάκια με σταυρό στο μέτωπο. Θα πάρου-
με και εμείς τα φίδια στα χέρια μας χωρίς να μας δαγκώνουν 
ως ευλογία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Μέρα: Κεφαλονιά - Άγιος Γεράσιμος
Εκκλησιασμός στον ιερό μητροπολιτικό ναό της Παναγίας 
στο Αργοστόλι. Συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο όπου 
μπορείτε να γευματίσετε σε μια από τις παραλιακές ταβέρ-
νες. Το απόγευμα θα συμμετάσχουμε στην παράκληση και 
Λιτάνευση του ολόσωμου σκηνώματος του Αγίου Γερασί-
μου. Εδώ με δέος οι προσκυνητές περιμένουν να περάσουν 
το ολόσωμο 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: Κεφαλονιά - Λευκάδα - Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το τουριστικό φέρετρο 
της Κεφαλονιάς το Φισκάρδο. Ακολούθως από εκεί με καρά-
βι, φθάνουμε στη νήσο Λευκάδα. Επίσκεψη στη Μονή Πα-
ναγίας Φανερωμένης και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο 
τουριστικό νησί το Νυδρί. Χρόνος για βόλτα. Γεύμα και προ-
αιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι του Σκορπιού. Ακολούθως 
για τα πανέμορφα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

6η Μέρα: Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα περιήγηση εντός της πόλης των Ιωαν-
νίνων. Επίσκεψη στο νησάκι του Αλή Πασά και τη Λίμνη 
της κυρα-Φροσύνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους 
περίφημους σταλακτίτες και σταλαγμίτες στο Πέραμα Ιωαν-
νίνων. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως επίσκε-
ψη στο Μουσείο του Βρέλη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν 
τα κέρινα ομοιώματα από τους αγώνες και τους ήρωες του 
Έθνους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στα Ιωάννινα. Υπόλοι-
πος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

7η Μέρα: Ιωάννινα - Ναύπακτο - Αράχωβα - Αθήνα
Πρόγευμα και μέσω της πόλης Ναύπακτου, περνώντας 
από το κοσμοπολίτικο Γαλαξίδι και την Ιτέα, φθάνουμε στο 
ιστορικό Μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά. Προσκύ-
νημα, γεύμα στην Αράχωβα και ακολούθως παίρνουμε το 
δρόμο για την Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δια-
νυκτέρευση.
 
8η Μέρα: Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευ-
μα επιστροφή στην Κύπρο, αφού περάσουμε από τον Άγιο 
Εφραίμ στη Νέα Μάκρη.

Τιμή συμμετοχής:
€775 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€925 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€700 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 λεωφο-

ρεία.
• Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Λευκά-

δας.
• Βαλίτσα 20 κιλά.
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
• Φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

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 αερο-
δρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση στις 09:30 για Αθήνα. 
Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο και αρχίζουμε 
μια πανέμορφη διαδρομή για να γνωρίσουμε πόλεις και χω-
ριά με προσκυνήματα και αξιοθέατα της Ελλάδος. Πρώτη 
μας επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως στάση στον Ισθμό της Κο-
ρίνθου 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 κυ-
παρίσσια 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 Θεοδώ-
ρα, 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 Πατά-
πιο - Χαλκίδα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μονα-
στήρι 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 
στην Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

3η Μέρα: Άγ. Ιωάννη Ρώσσο - Άγ. Παρθένιο Λαμ-
ψάκου - Όσιο Δαυίδ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη νήσο Εύβοια. Στάση στη 
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 επί-
σκεψη στα καταστήματα αναμνηστικών δώρων. Ακολούθως 
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, όπου 
θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλί-
κη. Ακολούθως για την Αθήνα. Διανυκτέρευση.

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 εστιατό-
ρια 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. Τακτοποίη-
ση και διανυκτέρευση στην Τήνο. 

5η Μέρα: Παναγία Τήνου - Οσία Πελαγία
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ναό της Παναγίας Τήνου (γίνε-
ται καθημερινώς Θεία Λειτουργία και η ακολουθία της Παρά-
κλησης). 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. Προ-
σκύνημα 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. Διανυ-
κτέρευση στην Τήνο.

6η Μέρα: Τήνος - Ραφήνα - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα επιβίβαση στο καράβι για το λιμάνι της 
Ραφήνας. Γεύμα στις ψαροταβέρνες στο λιμάνι και ακολού-
θως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα 
Μάκρη, όπου βρίσκεται το άφθαρτο λείψανο του Αγίου. Ακο-
λούθως για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου στη Λυκό-
βρυση Αττικής. Στη συνέχεια για το ξενοδοχείο στην Αθήνα 
και διανυκτέρευση.

7η Μέρα: Αθήνα - Λάρνακα
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή 
μας στη Λάρνακα.

Τιμή συμμετοχής:
€699 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€825 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, Αθήνα και 

3* 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.
• Φ.Π.Α. και ο φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

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



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.4 5

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

8ΗΜΕΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -
ΘΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αναχώρηση: 11 Αυγούστου 2022  -  Επιστροφή: 18 Αυγούστου 2022 Αναχωρήσεις: 13 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, 3 Αυγούστου, 17 Αυγούστου, 24 Αυγούστου,
31 Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου 20221η Μέρα

Συγκέντρωση των επιβατών στις 07:30 το πρωί στο αερο-
δρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση στις 09:30 για Αθήνα. 
Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο και αρχίζουμε 
μια πανέμορφη διαδρομή για να γνωρίσουμε πόλεις και χω-
ριά με προσκυνήματα και αξιοθέατα της Ελλάδος. Πρώτη 
μας επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως στάση στον Ισθμό της Κο-
ρίνθου 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 κυ-
παρίσσια 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 Θεοδώ-
ρα, 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
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το μονα-
στήρι 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 
στην Αθήνα. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

3η Μέρα
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 εστιατό-
ρια 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. Τακτοποίη-
ση και διανυκτέρευση στην Τήνο. 

4η Μέρα
Μετά το πρόγευμα προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη Πανα-
γία της Τήνου και ακολούθως επιβίβαση σε λεωφορείο για 
να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Οσίας Πελαγίας στο 
Κεχροβούνι, όπου θα προσκυνήσουμε την ιερά κάρα της 
Αγίας, τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής και το ασκητήριο της 
Αγίας. Το απόγευμα παρακολούθηση του πανηγυρικού 
εσπερινού επί ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου. Το βράδυ όσοι επιθυμούν στις 22:00 μπορούν να 

συμμετάσχουν στην ιερά αγρυπνία στη Μεγαλόχαρη. Δια-
νυκτέρευση στην Τήνο.

5η Μέρα
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ναό της Με-
γαλόχαρης 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 χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

6η Μέρα
Πρόγευμα και επιβίβαση στο καράβι για τη Ραφήνα. Άφι-
ξη στη Ραφήνα. Προαιρετικό γεύμα στις ψαροταβέρνες και 
ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη 
Νέα Μάκρη. Στη συνέχεια στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλά-
ντου στη Λυκόβρυση Αττικής και ακολούθως για την Αθήνα. 
Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

7η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά και 
από εκεί για τη νήσο Αίγινα. Προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Αγίας Τριάδος και στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, όπου θα 
προσκυνήσουμε τον τάφο και τα ιερά λείψανα του Αγίου. 
Ακολούθως επίσκεψη στη γυναικεία μονή του Αγίου Μηνά 
και επιστροφή στην πόλη της Αίγινας. Χρόνος ελεύθερος 
και αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευ-
ση στην Αθήνα.

8η Μέρα
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια στην Αθήνα. Αργά το απόγευ-
μα αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για 
την επιστροφή μας στην Κύπρο.

Τιμή Συμμετοχής
€770 δίκλινο (κατά άτομο)

€910 μονόκλινο (κατά άτομο)
€700 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στην Τρίπολη, Αθήνα και 3* 

στην Τήνο με πρόγευμα καθημερινά.
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή κλι-

ματιζόμενα πούλμαν.
• Εισιτήρια για Τήνο, Άνδρο, Αίγινα.
• Συνοδό / Ξεναγό.
• Φ.Π.Α.
• Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 23 κιλά και μια χειραπο-

σκευή 8 κιλά.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως προαι-

ρετικό.
• Αχθοφορικά, ποτά και φιλοδωρήματα.

1η Μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Δράμα - Κα-
βάλα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 
05:00 το πρωί και αναχώρηση στις 07:00 για Θεσσαλονί-
κη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και αναχώρηση για το σπήλαιο 
του Αλιστράτη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν οι περίφημοι 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Ακολούθως επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφίνισσας, όπου στον τρούλο της 
εκκλησίας έχουν βλαστήσει δύο κυπαρίσσια. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Γεύμα σε τοπι-
κό εστιατόριο στη Δράμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, όπου θα προσκυνήσουμε 
τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Στη συνέχεια 
για την Καβάλα. Διανυκτέρευση στην Καβάλα.

2η Μέρα: Καβάλα - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Αλεξαν-
δρούπολη - Καβάλα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ξάνθη. Θα έχουμε 
χρόνο για καφέ και για βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα 
ωραία διατηρητέα αρχοντικά της. Στη συνέχεια για την πα-
νέμορφη λίμνη Βιστωνίδα στο Πόρτο Λάγος, όπου βρίσκο-
νται ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου και της Πα-
ναγίας Παντανάσσης. Ακολούθως για την Αλεξανδρούπολη. 
Στην περιήγηση θα δούμε την άψογη ρυμοτομία και μεταξύ 
άλλων τον ψηλό Φάρο, σύμβολο της πόλης από το 1880. 
Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

3η 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 ομορφιά 
των χωριών και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αρχαγ-
γέλου 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. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα Αγίου Όρους 
- Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση, μέσω της Ελευθερούπολης, Αμ-
φίπολης, Ασπροβάλτας, Σταυρού και Χαλκιδικής, για Ουρα-
νούπολη. Θα επιβιβαστούμε σε κρουαζιερόπλοιο όπου θα 
κάνουμε το γύρο του Αγίου Όρους και θα μας εντυπωσι-
άσουν τα 20 βυζαντινά μοναστήρια. Επιστροφή στην Ου-
ρανούπολη, γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια 
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη 
Σουρωτή, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γέροντος Πα-
ϊσίου του Αγιορείτου. Προσκύνημα στον Πολιούχο Άγιο Δη-
μήτριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

5η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Γύρος Σιθωνίας
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σιθωνία. Θα μεταβούμε στη 
γυναικεία Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια 
όπου θα θαυμάσουμε τα ψηφιδωτά δάπεδα φιλοτεχνημέ-
να από τις μοναχές, αλλά και περίφημες τοιχογραφίες από 
την αγιογραφική ομάδα της Μονής. Στις πλαγιές του όρους 

Ίταμος βρίσκεται ο οικισμός Παρθενώνας με τα παραδοσι-
ακά 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 θεωρεί-
ται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ελλάδας και σημαντι-
κός ψαρότοπος. Επόμενη στάση στη Σάρτη, βραβευμένη 
για την καθαρή και αμμώδη παραλία της όπου θα έχουμε 
χρόνο να κάνουμε το μπάνιο μας και να απολαύσουμε το 
γεύμα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη 
Θεσσαλονίκη.

6η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Παναγία Σουμελά - Νάου-
σα - 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 Θεσσαλο-
νίκη.

7η Μέρα: Θεσσαλονίκη
Ημέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο Θεσσα-
λονίκης για την επιστροφή μας στην Κύπρο.

Τιμή συμμετοχής:
€675 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€815 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρνα-

κα.
• Φόροι αροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• 4 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα.
• 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσ/νίκη.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• 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 

ταξιδιού.
• Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρε-

ται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.6 7

ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ΗΜΕΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΣΠΗΝΑΛΟΓΓΑ - ΧΑΝΙΑ - ΖΩΝΙΑΝΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ

Αναχωρήσεις: 7 Ιουλίου, 14 Ιουλίου, 21 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, 4 Αυγούστου, 12 Αυγούστου, 22 Αυγούστου 2022

Αναχωρήσεις: 21 Ιουλίου, 11 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 25 Αυγούστου 2022

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 Αθήνα. 
Με την άφιξη μας θα επιβιβαστούμε σε πολυτελές κλιματιζό-
μενο πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαλκίδα, όπου θα μας 
ενθουσιάσει η παλίρροια των υδάτων. Ακολούθως προσκύ-
νημα 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 συ-
νέχεια για το Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Πήλιο - Βόλος
Πρωινό και αναχώρηση για τις Μηλιές, ένα από το αυθεντι-
κότερα Πηλιορείτικα χωριά και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. 
Θα επισκεφθούμε τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
Ακολουθεί το «μπαλκόνι» τou Πηλίου, η παραδοσιακή Μα-
κρινίτσα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Συνέχεια θα επισκε-
φθούμε την Πορταριά. Τέλος θα καταλήξουμε 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 βλάστηση και 
πολλές παραλίες. Φθάνοντας αρχίζουμε με περιπατητι-
κή 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 ορκί-
στηκαν διάφοροι οπλαρχηγοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βόλος - Καρπενήσι
Μετά το πρωινό αναχώρηση, μέσω Υπάτης, για προσκύ-
νημα 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 Απόστολο 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 - Ελά-
τη - Περτούλι - Καλαμπάκα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη λίμνη Πλαστήρα, πανέ-
μορφο τοπίο πνιγμένο από τα έλατα της οροσειράς των 
Αγράφων. Στάση για καφέ και συνέχεια περνώντας τα Τρί-
καλα, 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 δυτι-

κή 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 θεό-
ρατους βράχους των Μετεώρων, αποτελούν μια μοναδικό-
τητα 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 Χαραλά-
μπους. Συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Μέτσοβο, 
την κεντρική πλατεία που είναι σκιασμένη με γιγάντια πλα-
τάνια, βρίσκονται ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα πα-
ραδοσιακών 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 προ-
σκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Λουκά όπου 
θα προσκυνήσουμε τον τάφο και το άφθαρτο λείψανο του 
Αγίου. Στη συνέχεια γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολού-
θως 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:
€750 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€890 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€650 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.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 

λεωφορείο.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Εισιτήριο Καραβιών Αιδηψού - Ακρίτσα και Βόλου - Σκί-

αθος.
• Λεωφορείο στη Σκίαθο για περιήγηση.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
• Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
• Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

1η Μέρα: Λάρνακα - Ηράκλειο
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 17:25 το από-
γευμα για Κρήτη. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν για την μεταφορά και την τακτοποίηση μας στο ξενο-
δοχείο που θα διανυκτερεύσουμε.

2η Μέρα: Κνωσό - Φαιστό - Μάταλα - Ι. Μονή Καλυβιανής 
- Ηράκλειο
Πρόγευμα και αρχίζουμε με περιήγηση για γνωριμία με την 
πόλη, μετά θα επισκεφθούμε τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο 
της Κνωσού όπου θα ξεναγηθούμε στο παλάτι του θρυλικού 
βασιλιά Μίνωα. Συνεχίζουμε για το παλάτι της Φαιστού, το 
πρώτο Μινωικό ανάκτορο που βρέθηκε ο περίφημος Δίσκος 
της Φαιστού και για να καταλήξουμε για γεύμα και βόλτα στο 
τουριστικό θέρετρο Μάταλα. Με βάση τον μύθο, ο Δίας κολύ-
μπησε μέχρι την ξηρά με τη μορφή ενός ταύρου με την Ευ-
ρώπη στην πλάτη του. Αν και έχει γίνει ένας δημοφιλής τόπος 
προορισμού, διατηρεί ακόμα τη γοητεία και το χαρακτήρα του 
ήρεμου χωριού των ψαράδων και των σπηλαίων της που χρη-
σιμοποιήθηκαν ως κατοικίες από τους νεολιθικούς ανθρώπους 
μέχρι και τους χίπις στη δεκαετία του ’70. Επιστροφή στο Ηρά-
κλειο, καθοδόν θα περάσουμε από το μοναστήρι της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας της Καλυβιανής. Στην πόλη μπορείτε να κάνετε 
μια βόλτα, να επισκεφθείτε τον Μητροπολιτικό ναό του Άγιου 
Μηνά, τη Λότζια και τα Λιονταράκια (Κρήνη Μοροζίνη).

3η Μέρα: Άγ. Νικόλαος - Ελούντα - Σπηναλόγγα - 
Ηράκλειο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την ανατο-
λική πλευρά της Κρήτης. Θα γνωρίσουμε την γραφική πόλη 
του Αγίου Νικολάου, κτισμένη στο βάθος του κόλπου του Μι-
ραμπέλου, με την ομώνυμη λίμνη στο κέντρο της. Χρόνος για 
καφέ και βόλτα. Ακολουθεί η κοσμοπολίτικη Ελούντα το πο-
λυτελέστερο θέρετρο του νησιού και παγκοσμίως φημισμένο. 
Συνέχεια προαιρετικά θα πάρουμε το καράβι από την Πλάκα 
ή Ελούντα για να επισκεφθούμε το νησί Σπιναλόγκα. Χρόνος 
ελεύθερος. Συνέχεια θα έχουμε επιστροφή στο Ηράκλειο. Για 
το βράδυ προτείνουμε Κρητική παραδοσιακή βραδιά με χο-
ρούς και τραγούδια.

4η Μέρα: Ηράκλειο
Πρόγευμα και η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη. Μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην ολοήμερη προαιρετική μας κρουαζιέρα στο 
νησί της Σαντορίνης.

5η Μέρα: Ενυδρείο / Γούρνες - Ζωνιανά - Ψηλορείτη - Ανώ-
γεια - Χανιά
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε τον θαλασσό-
κοσμο στο περίφημο Ενυδρείο στις Γούρνες, ένα από 
τα καλύτερα της νοτιοανατολικής μεσογείου. Μας δίνεται η ευ-
καιρία να δούμε το μεγαλείο και την ομορφιά του βυθού. Απο-
τελεί ένα μοναδικό χώρο γνώσης της θαλάσσιας μεσογειακής 
ζωής. Μετά μέσα από διάφορα παραδοσιακά χωριά φτάνουμε 
στο ορεινό χωριό των Ζωνιανών που είναι χτισμένο στους πρό-
ποδες του Ψηλορείτη. Επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιω-
μάτων που αναπαριστούν σκηνές απ’ την Ιστορία της Κρήτης 
και το σπήλαιο Σφεντόνη ένα από τα ομορφότερα σπήλαια της 
Ελλάδας με πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. 
Ακολουθεί το χωριό των Ανωγείων, από τα πιο ονομαστά μέρη 
της Κρήτης όπου διατηρούν έντονα τη παραδοσιακή μορφή 
ζωής. Τα Ανώγεια επίσης είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα οικο-
τεχνίας – χειροτεχνίας και γενέτειρα του μεγαλύτερου μουσικού 
της Κρήτης Νίκου Ξυλούρη. Εδώ θα έχουμε χρόνο για βόλτα 
και την ευκαιρία να γευτούμε εξαίσια παραδοσιακά εδέσματα. 
Αργά το απόγευμα φθάνουμε στα Χανιά. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε. Χρόνος για βόλτα στην 
παραλιακή πόλη.

6η Μέρα: Χανιά
Μετά το πρόγευμα αρχίζουμε με περιήγηση για γνωριμία με 
την πόλη, θα δούμε τα καλοδιατηρημένα παραδοσιακά σπίτια 

διαφόρων εποχών(Βυζαντινή, Ενετική, Οθωμανική, Νεοκλασι-
κή) Θα επισκεφτούμε το περίφημο κτίριο της αγοράς, την παλιά 
πόλη με τα γραφικά σοκάκια, τα ενετικά τείχη και της μοναδικής 
ομορφιάς Ενετικό λιμάνι. Το απόγευμα ελεύθερο.

7η Μέρα: Γεωργιούπολη - Ι.Μ. Αγ. Τριάδος - Ακρω-
τήρι - Θέρισσο - Χανιά
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την παραθαλάσσια κω-
μόπολη της Γεωργιούπολης, κτισμένη σε μια καταπράσινη 
πεδιάδα. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τους πολλούς ευ-
κάλυπτους, το γραφικό λιμανάκι με το υπέροχο κάστρο και το 
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που από μακριά φαίνεται σαν 
να επιπλέει μέσα στη θάλασσα. Ακολούθως θα επισκεφτούμε 
το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας με τις σπάνιες βυζα-
ντινές εικόνες, το ηρωικό Ακρωτήρι για να δούμε τους τάφους 
των Βενιζέλων και για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της 
πόλης των Χανίων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το επιβλη-
τικό φαράγγι του Αγίου Αντωνίου όπου θα μας εντυπωσιάσει 
το σπήλαιο και το εκκλησάκι του Αγίου. Γεύμα σε τοπικό εστι-
ατόριο όπου μπορείτε να απολαύσετε γεύσεις και φαγητά της 
Κρητικής κουζίνας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 
στα Χανιά.

8η Μέρα: Αρκάδι - Ρέθυμνο - Αργυρούπολη - Ηράκλειο - 
Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της Αργυ-
ρούπολης. Καφεδάκι στην παραλία και ακολούθως επίσκεψη 
στη λίμνη Κουρνά, όπου ονομάζεται και Στοιχειωμένη Λίμνη και 
στη συνέχεια για το παραδοσιακό χωριό Βρύσες με τα πέτρινα 
σπίτια, όπου μπορούμε να επισκεφθούμε το εργοστάσιο επε-
ξεργασίας γυαλιού. Ακολούθως θα επισκεφθούμε την ιστορική 
Μονή Αρκαδίου όπου το 1866 η Κρήτη εξεγέρθηκε εναντίον της 
Οθωμανικής κατοχής. Το Νοέμβριο περίπου 600 πολεμιστές 
και 300 γυναικόπαιδα, κυνηγημένα από το Τουρκικό στρατό 
κατέφυγαν στη μονή και αποφάσισαν να αντισταθούν και να 
μην παραδοθούν στους πολιορκητές τους. Ύστερα από μια 
μέρα μάχης όταν κατάλαβαν ότι δεν θα αντέξουν περισσότε-
ρο, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στο μπαρούτι και να πεθά-
νουν παρά να παραδοθούν. Η μονή ανατινάχθηκε και οι υπε-
ρασπιστές της πέρασαν στην ιστορία. Ακολουθεί η πόλης του 
Ρεθύμνου με τα Ενετικά και διατηρητέα κτίρια, το κάστρο της 
Φορτέτσας και τις κρήνες του Ριμόντι. Τελειώνοντας τις ξεναγή-
σεις μας θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για βόλτα και για γεύμα. 
Στις 17:00 ώρα το απόγευμα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής στις 19.45μ.μ. 
για Κύπρο.

Τιμή συμμετοχής:
€750 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€890 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€700 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
• Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 3* Superior στο Ηράκλειο 

με πρόγευμα και δείπνο.
• Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στα Χανιά με πρόγευ-

μα.
• Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλ-

μαν.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
• Επαγγελματία ξεναγό στην Κνωσό.
• Συνοδό του γραφείου μας.
• Φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

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



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.8 9

ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - 
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΓ. ΟΡΟΣ

Αναχωρήσεις: 13 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 3 Αυγούστου, 10 Αυγούστου,
17 Αυγούστου, 31 Αυγούστου 2022

Αναχωρήσεις: 6 Ιουλίου, 14 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, 9 Αυγούστου,
17 Αυγούστου, 22 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου 2022

1η Μέρα - Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Καβάλα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
στις 05:00 το πρωί και αναχώρηση του αεροπλάνου στις 
07:00 π.μ. με τις Κυπριακές Αερογραμμές για Θεσσαλο-
νίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 09:00 π.μ. Επιβίβαση 
στο λεωφορείο, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας 
και ακολούθως για το σπήλαιο του Αλιστράτη, το οποίο 
είναι πλούσιο σε διάκοσμο και περιλαμβάνει τεράστιους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους χρωματισμούς. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε παράλληλα με τις λίμνες της 
Κορώνιας και Βόλβης και θα συνεχίσουμε για τη λίμνη Βι-
στωνίδα, για το Αγιορείτικο Μετόχι του Πόρτο Λάγος με τον 
βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Πα-
ντάνασσας. Προσκύνημα και ακολούθως για την Καβάλα. 
Διανυκτέρευση στην Καβάλα.

2η Μέρα - Καβάλα - Έδεσσα - Καστοριά
Μετά το πρωινό, αναχώρηση από την Καβάλα για την 
Έδεσσα, όπου θα μας εντυπωσιάσουν οι περίφημοι κα-
ταρράκτες. Στη συνέχεια για τη Νάουσα, όπου θα χαρού-
με το καταπράσινο τοπίο, τον ποταμό Αραπίτσα και θα 
έχουμε ένα ωραίο μεσημεριανό γεύμα. Ακολούθως για 
την πανέμορφη Καστοριά. Προσκύνημα στην Παναγία τη 
Μαυριώτισσα, κτίσμα του 14ου αιώνος, με τις περίφημες 
τοιχογραφίες, το οποίο μοναστήρι βρίσκεται στις όχθες της 
Ορεστιάδας λίμνης. Ακολούθως στο ξενοδοχείο και διανυ-
κτέρευση στην Καστοριά.

3η Μέρα - Καστοριά - Γρεβενά - Μετέωρα - Ιωάν-
νινα
Πρόγευμα και αναχώρηση, μέσω Γρεβενών, για το πανέ-
μορφο μοναστήρι της Παναγίας του Μικροκάστρου. Στη 
συνέχεια, μέσω Καλαμπάκας, για τους θεώρατους βρά-
χους των Μετεώρων. Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Βαρλα-
άμ. Ακολούθως, γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως 
για τα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

4η Μέρα - Ιωάννινα - Νησάκι Αλή Πασά - Μονοδέ-
ντρι - Βίκος - Ιωάννινα
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο Νησί της κυ-
ράς Ευφροσύνης. Το νησί είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και 
το θάνατο του Αλή Πασά. Το Νησί έχει σημαντικά θρησκευ-
τικά μνημεία όπως το ιστορικό Μοναστήρι του Αγ. Παντε-
λεήμονος, λιθόστρωτα σοκάκια, ταβέρνες και καταστήμα-
τα με είδη λαϊκής τέχνης. Ακολούθως θα επισκεφθούμε 
τα περίφημα Ζαγοροχώρια. Στο Μονοδένδρι θα δούμε το 
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής που ιδρύθηκε το 1412. 
Ακολούθως θα πάμε στο περίφημο Φαράγγι του Βίκου που 
αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, 
στην περιοχή του οποίου βρίσκει καταφύγιο μεγάλη ποικι-
λία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

5η Μέρα - Ιωάννινα - Μέτσοβο - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο, 
όπου θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής και θα απολαύσουμε τα παραδοσιακά εδέσματα και 
τη γραφικότητα του τοπίου. Ακολούθως για το Βέρμιο για 
προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά. Γεύμα σε τοπικό εστι-
ατόριο και ακολούθως θα επισκεφθούμε την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης με πρώτο σταθμό τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο. 
Στη συνέχεια, περνώντας από τον Λευκό Πύργο, φτάνουμε 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

6η Μέρα - Θεσσαλονίκη Ουρανούπολη - Άγιο 
Όρος - Τάφος Αγ. Παϊσίου
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ουρανούπολη. Μετά θα 
πάρουμε το πλοίο για κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος όπου θα 
δούμε μερικά από τα Βυζαντινά Μοναστήρια και θα ακού-
σουμε την ιστορία της περιοχής. Στην επιστροφή μας θα 
περάσουμε από το χωριό Σουρωτή όπου βρίσκεται η Ιερά 
Μονή Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου και του Αγ. Αρσενίου του 
Καππαδόκη. Στη Μονή αυτή βρίσκεται και ο τάφος του Αγί-
ου Παϊσίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η Μέρα - Θεσσαλονίκη
Ημέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέ-
λετε.

8η Μέρα - Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Πρόγευμα και ακολούθως για το αεροδρόμιο Μακεδονία. 
Αναχώρηση της πτήσης στις 10:00 π.μ. Άφιξη στη Λάρνα-
κα στις 12:00 μ.μ.

Τιμή Συμμετοχής
€770 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€880 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€690 παιδί, κατ’ άτομο (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Θεσσαλονίκη - Λάρ-

νακα.
• Φόροι αεροδρομίου.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρόγευμα.
• 6 μεσημεριανά γεύματα.
• Όλες οι μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Αρχηγός (συνοδός) ξεναγός του γραφείου μας.
• Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 20 κιλών και μια χειρα-

ποσκευή 8 κιλών.
• Φόρος διανυκτέρευσης.
• Ασφάλεια για Covid-19 (μέχρι €500).

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
• Οτιδήποτε σημειώνεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Φιλοδωρήματα ή αχθοφορικά.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΖΑΚΥΝΘΟ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Καλάβρυτα - Πάτρα
Αναχωρούμε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7.30 ώρα 
το πρωί για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεω-
φορείο και μέσω του Ισθμού της Κορίνθου φθάνουμε στα 
ιστορικά Καλάβρυτα, όπου θα δούμε τον ιστορικό πλάτανο 
και το λάβαρο 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 δι-
ανυκτέρευση.

2η Μέρα: Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Πάτρα
Μετά το πρόγευμα μέσω Κυλλήνης θα πάρουμε το καράβι 
για το άνθος της Ανατολής πατρίδα του Σολωμού και Κάλ-
βου τη Ζάκυνθο. Φθάνοντας θα έχουμε μια περιήγηση για 
γνωριμία με την πόλη και επίσκεψη στην τρίκλιτη Βασιλι-
κή του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου με το πυρ-
γοειδές καμπαναριό 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 αση-
μένια λάρνακα. Ακολουθεί το μουσείο Σολωμού και Κάλβου 
και συνέχεια θα καταλήξουμε στον λόφο του Στράνη όπου 
ο ποιητής μας Σολομός εμπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό 
μας ύμνο. Χρόνο σε εστιατόριο για γεύμα και για βόλτα στην 
πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Κυλλήνη και δια-
νυκτέρευση στην Πάτρα.

3η Μέρα: Μεσολόγγι - Νυδρί - Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για τη γέφυρα Ρίο - Αντίρ-
ριο και φθάνουμε στο Μεσολόγγι. Επίσκεψη στον Κήπο των 
Ηρώων και ακολούθως, διά μέσω της Ιονίας οδού, θα επι-
σκεφθούμε τη νήσο Λευκάδα. Προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Φανερωμένης. Γεύμα στο Νυδρί και ακολούθως 
για τα Ιωάννινα. Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

4η Μέρα: Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα. Επιβί-
βαση στο καράβι, όπου θα περάσουμε στη νήσο Κέρκυρα. 
Άφιξη στην Κέρκυρα και αρχίζουμε την περιήγησή μας από 
το Αχίλλειο, ανάκτορο της Αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσι 
και συνεχίζουμε στο Κανόνι-Ποντικονήσι με το γραφικό νη-
σάκι και την εκκλησία της Παναγίας. Περνώντας από το Μον 
Ρεπό καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία Σπιανάδα που 
θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Περπα-
τάμε τον περίφημο πεζόδρομο του Λιστόν και καταλήγουμε 
στη μεσαιωνική πόλη της Κέρκυρας. Εκεί θα επισκεφθού-
με τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του νησιού, 
και τον Ναό της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας, όπου τα 
λείψανα των Αγίων είναι άφθαρτα. Νωρίς το απόγευμα θα 
πάρουμε το καράβι για να επιστρέψουμε στην Ηγουμενίτσα. 
Διανυκτέρευση στην Ηγουμενίτσα.

5η Μέρα: Ιωάννινα - Ποταμός Αχέρωτας
Πρόγευμα και ακολούθως επίσκεψη στο Μουσείο του Βρέ-
λη, όπου θα μας εντυπωσιάσουν τα κέρινα ομοιώματα του 
καλλιτέχνη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τις εκβολές του 
γνωστού από τη μυθολογία ποταμού Αχέρωτα για μια βαρ-
κάδα στα υδάτινα μονοπάτια του Άδη. Επόμενη στάση θα 
κάνουμε στις σπηλιές του Αχέρωτα, που έχουν χαρακτηρι-
στεί για την περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Natura 2000. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό κάτω 

από τα πλατάνια και για βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Κόνιτσα - Ζαγοροχώρια - Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Κόνιτσα, η οποία 
είναι αμφιθεατρικά κτισμένη στην πλαγιά του βουνου Τρα-
πεζίτσα και έχει θέμα την κοιλάδα της Κόνιτσας, όπου συνα-
ντώνται τρεις ποταμοί: Βοϊδομάτης, Αώος και Σαραντάπο-
ρος. Θα επισκεφθούμε το γεφύρι της Κόνιτσας, πάνω στον 
Αώο, σύμβολο της πόλης, θα δούμε παραδοσιακά πέτρινα 
σπίτια, παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα στενά, τον ναό του 
Αγίου Νικολάου, το σπίτι όπου έζησε τα νεανικά του χρόνια 
ο Άγιος Παΐσιος και το πατρικό της Χάμκως, της μητέρας 
του Αλή Πασά. Στη συνέχεια για τη Μονή Μολυβδοσκέπα-
στης, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Ελλάδας. 
Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι, ένα 
από τα πιο δημοφιλή χωριά των Ζαγοροχωριών. Χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσετε στο καλντερίμι που οδηγεί 
στη Μονή της Αγίας Παρασκευής, στο χείλος της χαράδρας 
του Βίκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύ-
θερος. Διανυκτέρευση.

7η Μέρα: Ιωάννινα - Μέτσοβο - Νησάκι
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για ψώνια μέχρι το μεσημέρι. 
Ακολούθως επίσκεψη στο γραφικό Μέτσοβο, όπου θα μας 
εντυπωσιάσουν τα παλαιά αρχοντικά και οι γυναίκες που 
είναι ντυμένες με τις παραδοσιακές στολές. Χρόνος ελεύθε-
ρος και επιστροφή στα Ιωάννινα, όπου μπορείτε να επισκε-
φθείτε τη λίμνη της Κυρά Φροσύνης και το νησάκι του Αλή 
Πασά με το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. 
Διανυκτέρευση στα Ιωάννινα.

8η Μέρα: Ναύπακτο - Αράχωβα - Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα και μέσω της πόλης Ναυπάκτου, περνώντας 
από το κοσμοπολίτικο Γαλαξίδι και την Ιτέα, φθάνουμε στο 
ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά. Προσκύ-
νημα, γεύμα στην Αράχωβα και ακολούθως παίρνουμε τον 
δρόμο για την Αθήνα, για το Ελευθέριο Βενιζέλος, για την 
επιστροφή μας στην Κύπρο.

Τιμή συμμετοχής:
€765 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€920 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€700 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• 2 διανυκτερεύσεις στην Πάτρα σε ξενοδοχείο 4* και 5 διανυκτε-

ρεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στα Ιωάννινα.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφο-

ρείο.
• Καράβια για Κυλλήνη-Ζάκυνθο, Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
• Βαρκάδα στον Αχέρωτα ποταμό.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
• Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και €500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
• Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.10 11

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΣΠΑΡΤΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟ - ΠΟΡΟ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΜΑΛΕΒΗ ΑΘΗΝΑ - ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΗΝΟ

Αναχωρήσεις: 6 Ιουλίου, 13 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 3 Αυγούστου,
12 Αυγούστου, 22 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου 2022

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Κόριθνο - Τολό Ναυ-
πλιου
Συγκέντρωση των επιβατών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 
στις 07:00 το πρωί και αναχώρηση η ώρα 09:00 για Αθήνα. 
Άφιξη στην Αθήνα, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο και 
αρχίζουμε με πρώτη στάση για καφέ στον Ισθμό της Κο-
ρίνθου, όπου θα δοόυμε το τεχνικό κανάλι που ενώνει τον 
Σαρωνικό με τον Κοριθνιακό κόλπο. Στη συνέχεια για το 
Ναύπλιο, όπου θα δούμε το Φρούριο Μπούρτζι, χτισμένο 
στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, το κάστρο της Ακροναυ-
πλίας, το παλιό κάστρο στο Παλαμήδι, όπου ήταν η φυλακή 
του Κολοκοτρώνη, την πλατεία συντάγματος με την πρώτη 
Σχολή Ευελπίδων και τους ναούς των Αγίων Γεωργίου και 
Σπυρίδωνα όπου έγινε η δολοφονία του Καποδίστρια. Γεύ-
μα και χρόνος ελεύθερος. Ακολούθως για το ξενοδχείο στο 
Τολό Ναυπλίου. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Μυστράς - Σπήλαια Δυρού - Σπάρτη - 
Τολό Ναυπλίου
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την καστροπολιτεία 
του Μυστρά, η οποία υπήρξε πρωτεύουσα του βυζαντινού 
Δεσποτάτου, όπου θα δούμε το κάστρο, τα παλάτια, τις εκ-
κλησίες, τις πύλες, τις οχυρώσεις, τα αρχοντικά και τις κρή-
νες. Στη συνέχεια για τη Μάνη, όπου θα δούμε διάφορα αξι-
οθέματα, μεταξύ των οποίων και τα σπήλαια του Δυρού με 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες μοναδικής ομορφιάς. Ακολού-
θως για τη Σπάρτη με τους όμορφους δεντροφυτεμένους 
δρόμους, τις μεγάλες πλατείες, νεοκλασικές οικοδομές και 
το μνημείο του Λεωνίδα. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Ύδρα - Σπέτσες - Τολό Ναυπλίου
Μετά το πρωινό θα επιβιβασθούμε σε καράβι το οποίο θα 
μας μεταφέρει στη νήσο Ύδρα, με την ιστορική της, άρι-
στα διατηρημένη αρχιτεκτονική. Στο λιμάνι θα δούμε τους 
Προμαχώνες με τα κανόνια που προστάτευαν την Ύδρα, το 
Λιμεναρχείο που στεγάζεται στην παλιά πετρόχτιστη μπα-
ρουταποθήκη, το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο της Ύδρας και 
το σπίτι της οικογένειας Τσαμαδού που στεγάζεται η φημι-
σμένη Σχολή των Εμποροπλοιάρχων. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια για το νησί των Σπετσών, 
όπου θα δούμε το λιμάνι της Ντάπιας, την περιβόητη πλα-
τεία που γίνεται συνάντηση των κατοίκων και των επισκε-
πτών, τα γραφικά στενά της πόλης με τη νεοκλασική και πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πλατεία του Ποσειδωνίου 
με το άγαλμα της Μπουμπουλίνας, του Χατζηγιάννη Μέξη, 
τις καφετέρες και τις ταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Ι. Μ. Παναγίας Μαλεβής - Ι. Ν. Αγ. Θεοδώ-
ρας - Τολό Ναυπλίου
Πρόγευμα και μέσω του Πάρνωνα, θα επισκεφθούμε το Μο-
ναστήρι της Παναγίας Μαλεβής, όπου υπάρχει μια από τις 
θαυματουργικές εικόνες που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς, η οποία αναβλύζει Άγιο Μύρο. Ακολούθως για το 
ορεινό χωριό Βάστα όπου βρίσκεται το Βυζαντινό εκκλησάκι 
της Αγίας Θεοδώρας του 10ου αιώνα, στη στέγη του οποίου 
βρίσκονται από θαύμα δεκαεπτά δένδρα. Γεύμα και βόλτα 
στο πυκνό δάσος το οποίο χαρακτηρίζεται ως θαύμα της φύ-
σης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Επίδαυρος - Πόρος - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο 
της Επιδαύρου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. Ακολούθως για το καταπράσινο νησί του Πόρου 
όπου θα δούμε το Ιστορικό Ρολόι του 1927 που δεσπόζει 
στην κορυφή του λόφου, θα θαυμάσουμε το μαγευτικό το-
πίο με τα αριστοκρατικά αρχοντικά της παλιάς εποχής. Στο 
κέντρο θα δούμε το Δημαρχείο, το αρχαιολογικό μουσείο, 
τη βιβλιοθήκη, την Αίθουσα Εκθέσεων, γραφικά σοκάκια, 
τουριστικά καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια για Αθήνα, όπου 
θα περιηγηθούμε στο κέντρο της με το λεωφορείο και θα 
δούμε την Πλατεία Συντάγματος, το κτήριο της Βουλής, το 
Άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη και άλλα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Αθήνα
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε 
όπως εσείς θέλετε.

7η Μέρα: Χαλκίδα - Εύβοια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χαλκίδα όπου θα δούμε το 
παράξενο φαινόμενο της αλλαγής κατεύθυνσης της θάλασ-
σας. Ακολούθως για το Προκόπι Ευβοίας, όπου θα προ-
σκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του 
Ρώσου. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Χρόνος ελεύθερος και 
ακολούθως επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.

8η Μέρα: Σούνιο - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Λυκόβρυση Αττικής 
όπου θα προσκυνήσουμε την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλά-
ντου και ακολούθως για τη Νέα Μάκρη, για την Ιερά Μονή 
Αγίου Εφραίμ, όπου είναι άφθαρτο το σκήνωμα του Αγίου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το «ιερό ακρωτήριο των 
Αθηναίων» Σούνιο, όπου μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα 
θαλασσινά σε ταβέρνες της περιοχής και να επισκεφθείτε 
τον ναό του Ποσειδώνα. Ακολούθως για το αεροδρόμιο για 
την επιστροφή μας στη Λάρνακα.

Τιμή συμμετοχής:
€770 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€940 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€720 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• 4 νύκτες σε ξενοδοχείο 4* στο Τολό με πρόγευμα και δεί-

πνο
• 3 νύκτες σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 

λεωφορείο.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Κρουαζιέρα Ύδρα Σπέτσες και ακτοπλοϊκό εισιτήριο για 

Πόρο.
• Βαλίτσα 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
• Φ.Π.Α. και φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή/και προτεινόμενο.
• Εισόδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Αναχωρήσεις: 6 Ιουλίου, 11 Ιουλίου, 21 Ιουλίου, 3 Αυγούστου, 10 Αυγούστου, 22 Αυγούστου 2022
1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Ισθμός Κορίνθου - 
Σπάρτη - Νεάπολη
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 08:00 το 
πρωί για Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα, επιβίβαση σε πολυτε-
λές λεωφορείο. Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου και ακολού-
θως για Σπάρτη, όπου θα δούμε το εντυπωσιακό άγαλμα 
του Λεωνίδα. Γεύμα και το απόγευμα θα καταλήξουμε στην 
παραλιακή πόλη Νεάπολη. Διανυκτέρευση στη Νεάπολη.

2η Μέρα: Κύθηρα - Νεάπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα ωραία Κύθηρα με τα 
μεγαλοπρεπή κάστρα, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. 
Φθάνοντας ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη Χώρα, 
πρωτεύουσα του νησιού. Ενδιαφέρον θα μας προκαλέσει 
το μεσαιωνικό κάστρο, το λιβάδι, το βυζαντινό μουσείο, η 
Μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, Προστάτισσα των 
Κυθηρίων. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Νεάπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ελαφόνησο, όπου μα-
γεύεται ο επισκέπτης. Μια περιπατητική περιήγηση στο 
ψαρολίμανο, όπου εκεί υπάρχουν καφετέριες, ταβέρνες, και 
ακολούθως συνεχίζουμε για την πανέμορφη Μονεμβασιά, 
χτισμένη σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Επίσκεψη στα 
αρχοντικά σπίτια με εξώστες στο πέλαγος. Επίσκεψη στη 
βυζαντινή εκκλησία του Ελκομένου Χριστού και της Αγίας 
Σοφίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση στη 
Νεάπολη.

4η Μέρα: Σπήλαια Δυρού - Γύθειο - Μυστράς - Τρί-
πολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Σπήλαια του Δυρού, όπου 
θα δούμε τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, φαινόμενο μο-
ναδικής ομορφιάς. Ακολούθως για το γραφικό Γύθειο. Συνε-
χίζουμε για τη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά. Επί-
σκεψη στο κάστρο, στα παλάτια, τις εκκλησίες, τα αρχοντικά 
και ακολούθως καταλήγουμε στην Τρίπολη. Διανυκτέρευση 
στην Τρίπολη.

5η Μέρα: Βυτίνα - Δημητσάνα - Αγία Θεοδώρα Βά-
στας - Τρίπολη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το παραδοσιακό χωριό 
Βυτίνα, χτισμένο σε μια ολοπράσινη περιοχή από πεύκα, 
έλατα και καστανιές στις πλαγιές του Μενάλου. Με τα πετρό-
κτιστα σπίτια και τα τρεχούμενα νερά. Συνεχίζουμε για Δημη-
τσάνα, παραδοσιακός οικισμός με τα λιθόστρωτα δρομάκια 
και την αμφιθεατρική δόμηση πάνω στον ποταμό Λούσιο. 
Χρόνος για καφέ και επίσκεψη στο εκκλησιαστικό μουσείο 
όπου στεγάζεται το σπίτι του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης 
για να κάνετε μια όμορφη βόλτα στη φύση, ακολουθώντας 
τη ροή του νερού. Ακολουθεί το ορεινό χωριό Βάστα, όπου 
θα μας εντυπωσιάσει το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας 
όπου πάνω στη στέγη έχουν βλαστήσει δεκαεφτά τεράστια 

δέντρα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως για την 
επιστροφή μας στην Τρίπολη. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής - Ναύπλιο 
- Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μοναστήρι της Παναγί-
ας της Μαλεβής όπου θα προσκυνήσουμε το θαυματουρ-
γό εικόνισμα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου αναβλύζει 
άφθονο μύρο. Ακολουθεί το Ναύπλιο. Θα δούμε το φρού-
ριο Μπρούντζι, το παλιό κάστρο Παλαμίδι, τη φυλακή του 
Κολοκοτρώνη, την πλατεία Συντάγματος με την εκκλησία 
του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου έγινε η δολοφονία του Καπο-
δίστρια. Χρόνος ελεύθερος και ακολούθως για την Αθήνα. 
Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

7η Μέρα: Αθήνα - Τήνο - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας, 
για τη Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου. Προσκύνημα της 
θαυματουργής εικόνας, περιήγηση στα στενά δρομάκια του 
νησιού και αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα. Δια-
νυκτέρευση στην Αθήνα.

8η Μέρα: Αθήνα - Κύπρος
Μετά το πρωινό, ημέρα ελεύθερη για ψώνια στην Αθήνα. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Λάρνακα, αφού περά-
σουμε για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου και Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη.

Τιμή συμμετοχής:
€775 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€920 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€680 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίου.
• 3 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στη Νεάπολη με πρόγευμα, 

2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Τρίπολη με πρόγευμα, 
2 βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Αθήνα με πρόγευμα.

• Εισιτήρια των φέρρυ μπόουτ για Κύθηρα, Ελαφόνησο, 
Τήνο.

• Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενα λεωφο-
ρεία.

• Βαλίτσα 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά.
• Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σπή-

λαια.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.12 13

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 15 Ιουλίου, 22 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, 12 Αυγούστου, 19 Αυγούστου 2022 Αναχώρηση: 12 Οκτωβρίου 2022  -  Επιστροφή: 19 Οκτωβρίου 2022
1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Τρίκαλα
Συγκέντρωση των επιβατών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 
στις 06:00 το πρωί και αναχώρηση της πτήσης στις 08:00. 
Άφιξη και παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας. Ακο-
λούθως αρχίζουμε την εκδρομή μας με το ιερό προσκύνημα 
του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, όπου είναι άφθαρτο το 
λείψανο του Αγίου. Στη συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο για 
τα Τρίκαλα. Ενδιάμεσα θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Δα-
μάστας, κτίσμα του 14ου αιώνος, και ακολούθως φθάνουμε 
στα Τρίκαλα. Θα δούμε την κεντρική γέφυρα, το φρούριο 
της πόλης, τον σιδηροδρομικό σταθμό, τη μεταλλική γέφυ-
ρα του Ληθαίου ποταμού και θα καταλήξουμε στο ξενοδο-
χείο. Διανυκτέρευση στα Τρίκαλα.

2η Μέρα: Μετέωρα - Καλαμπάκα - Ελάτη - Πύλη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Μετέωρα, ένα τοπίο που 
μαγεύει με τους φυσικούς βράχους και τα μοναστήρια που 
βρίσκονται στις παρυφές των βράχων. Χρόνος για να επι-
σκεφθούμε μια από τις μονές και για να απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα. Κατηφορίζουμε προς το Καστράκι με την ιδι-
αίτερη θέα προς τους πρώτους βράχους των Μετεώρων. 
Συνεχίζουμε για την Καλαμπάκα και χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα και για επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 
Μανιταριών ως επίσης και σ’ ένα εργαστήρι Βυζαντινών ει-
κόνων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το απόγευμα 
οδεύουμε προς τα πανέμορφα θέρετρα της Πίνδου, Πύλη 
και Ελάτη, με τα παραδοσιακά αρχοντικά, τα πλακόστρω-
τα σοκάκια να βρίσκονται γύρω από τις κεντρικές πλατείες. 
Επιστροφή στα Τρίκαλα και το βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε τα μεζεδάκια στις ταβέρνες του κέντρου των 
Τρικάλων. Διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Τρίκαλα - Γύρος Λίμνης Πλαστήρας - Βό-
λος
Μετά το πρόγευμα αποχαιρετούμε τα Τρίκαλα και κατευθύ-
νομαστε προς την τεχνητή λίμνη Πλαστήρα. Πρώτη στάση 
θα κάνουμε στο Μοναστήρι της Παναγιάς της Κορώνας - 
μονή κτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό Β΄ 
στις αρχές του 12ου  αιώνα - και συνεχίζουμε προς το  πα-
ραλίμνιο χωριό Λαμπερό και το πανέμορφο Νεοχώρι όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Τελικός προορισμός 
μας για σήμερα, ο Βόλος. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Το βράδυ θα περπατήσουμε στο παραλιακό μέτωπο 
με τα γραφικά μαγαζιά και τα περίφημα τσιπουράδικα με 
τους ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βόλος - Σκιάθος
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αχίλλειο απ’ όπου θα 
πάρουμε το καράβι για την κρουαζιέρα μας, απολαμβάνο-
ντας κατά τη διαδρομή τις γραφικές ακτές της βόρειας Εύ-
βοιας και την νότια πλευρά του Πηλίου. Άφιξη στην πόλη 
της Σκιάθου. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε το νησί 
του Παπαδιαμάντη και να απολαύσουμε τη βόλτα μας στα 
γραφικά δρομάκια του. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο 
καράβι μας με προορισμό τις Κουκουναριές, τη μεγαλύτερη 
και ομορφότερη παραλία της Σκιάθου για να απολαύσου-
με το μπάνιο μας. Κατά την επιστροφή στο καράβι γίνονται 
διάφορες εκδηλώσεις που όλοι οι επιβάτες μπορούν να δι-
ασκεδάσουν μέχρι την άφιξη στο λιμάνι. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στον Βόλο. Χαρείτε τη μαγεία της νυκτερινής 
ζωής του Βόλου. Διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Βόλος - Πήλιο
Μετά το πρόγευμα θα ανηφορίσουμε στο πανέμορφο Πήλιο, 
στο βουνό των Κενταύρων. Εδώ που σμίγει η μυθολογία, η 
ιστορία, η παράδοση, ο πολιτισμός, οι φυσικές ομορφιές και 
προσφέρουν στον ταξιδιώτη μοναδικές εικόνες. Θα περιη-
γηθούμε στα παραδοσιακά χωριά Πορταριά, Μακρινίτσα, 
Χανιά και στο χωριό Κισσός με την εντυπωσιακή εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας με εξαιρετικές τοιχογραφίες και το σχο-
λείο που δίδαξε ο Ρήγας Φεραίος. Επιστροφή στον Βόλο 
και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Βόλος - Εύβοια - Χαλκίδα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα. Θα περάσουμε στο 
νησί της Εύβοιας, από τη Γλύφα προς τον Αγιόκαμπο και 
θα συνεχίσουμε για τη λουτρόπολη της Αιδηψού και στο 
Προκόπι όπου θα προσκυνήσουμε το ολόσωμο σκήνωμα 
του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Επόμενη στάση μας η όμορ-
φη πόλη της Χαλκίδας. Τελικός προορισμός η Αθήνα όπου 
φτάνουμε το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δια-
νυκτέρευση.

7η Μέρα: Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις αγορές 
σας ή να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής.

Τιμή συμμετοχής:
€735 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€920 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€560 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέ-

χρι 8 κιλά.
• Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στα 

Τρίκαλα.
• Διαμονή για 3 βράδια σε κεντρικό, πλήρως ανακαινι-

σμένο ξενοδοχείο 3* superior στον Βόλο.
• Διαμονή για 1 βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην 

Αθήνα.
• Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 

πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Κρουαζιέρα στη Σκιάθο.
• Εισιτήρια καραβιού από Γλύφα - Αγιόκαμπο.
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

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

1η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Ουρανούπολη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αμέσως αναχώρηση για Ου-
ρανούπολη, αφού πρώτα περάσουμε από την Ιερά Μονή 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου θα προ-
σκυνήσουμε στο Ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη 
και στον τάφο του ξακουστού γέροντα Παΐσιου. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Ουρανούπολη - Άγιο Όρος
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, ακο-
λούθως της Ιεράς Μονής Διονυσίου όπου εγκαταβιώνουν 
πλείστοι Κύπριοι μοναχοί με Κύπριο ηγούμενο. Ξενάγηση 
και ξεκούραση στη Μονή. Θα έχουμε την ευλογία να προ-
σκυνήσουμε 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: Άγιο Όρος
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 Ιε-
ραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου 
και Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Διανυκτέρευση στη Μονή.

4η Μέρα: Άγιο Όρος
Αναχώρηση από Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για το λιμανά-
κι της Δάφνης. Από Δάφνη αναχώρηση με λεωφορείο για 
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και στην Ιερά 
Μονή Παντοκράτορος, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικό-
να 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 Αντιφωνή-
τρια) και πλήθος ιερών λειψάνων μεγάλων Αγίων και Πα-
τέρων 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 μο-
νάζουν πολλοί Κύπριοι μοναχοί, με ηγούμενο τον Κύπριο 
Πανοσιολογιότατο Αρχ. Εφραίμ Βατοπεδινό.

5η Μέρα: Άγιο Όρος
Αναχώρηση από την Ιερά Μονή Μ. Βατοπεδίου για τις Κα-
ρυές όπου θα προσκυνήσουμε στο μεγαλοπρεπή Ναό του 
Πρωτάτου τη θαυματουργή εικόνα του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ». Πε-
ριήγηση στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας και στα μικρά υπο-
στατικά- μαγαζιά των Καρυών. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
Κουλτουμουσίου όπου θα προσκυνήσουμε τη θαυματόβρυ-
το 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, Επι-
σκόπου Κύπρου). Αναχώρηση από εκεί δια την Ιερά Μονή 
Φιλόθεου όπου ευρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Πα-

ναγίας 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 διά-
φορα δωμάτια και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Άγιο Όρος - Ουρανούπολη - Θεσσαλο-
νίκη
Αναχώρηση από το Άγιο Όρος για την Ουρανούπολη και 
από εκεί για Θεσσαλονίκη. Προσκύνημα στον Άγιο Δημή-
τριο και ακολούθως τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση στη Θεσσαλονίκη.

7η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Βέρμιο - Παναγία Σουμε-
λά - Νάουσα - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Βέρμιο. Προσκύνημα 
στο Ιερό Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά. Ακολούθως 
για τη Νάουσα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα στον πο-
ταμό Αραπίτσα και ακολούθως για τους περίφημους καταρ-
ράκτες της Έδεσσας για απογευματινό καφέ. Επιστροφή 
στη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.

8η Μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
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 - Λάρνα-

κα.
• Φόροι αεροδρομίου.
• Χειραποσκευή 10 κιλών, μήκος 55 εκ., πλάτος 40 εκ. 

και ύψος 20 εκ.
• Λεωφορείο από αεροδρόμιο για Ουρανούπολη, Ουρα-

νούπολη - Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο.
• Ξενοδοχεία στην Ουρανούπολη και Θεσσαλονίκη με 

πρόγευμα.
• Διαμονητήριο (VISA) Αγίου Όρους.
• Όλα τα εισιτήρια διακίνησης μέσα στο Άγιο Όρος.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και 

€500.

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 επι-
πρόσθετο βάρος, θα συνεννοηθεί με τον κ. Μάριο Βο-
σκού.



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας. Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.14 15
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επί ευκαιρία της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
όπου η Αγία Νεφέλη θα επισκιάσει το Όρος Θαβώρ

επί ευκαιρία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Αναχώρηση: 18 Αυγούστου 2022  - 
Επιστροφή: 23 Αυγούστου 2022

Αναχώρηση: 22 Σεπτεμβρίου 2022  - 
Επιστροφή: 27 Σεπτεμβρίου 2022

1n Μέρα: Λάρνακα - Τελ-Αβίβ - Λύδα - Γαλιλαία - Θαβώρ
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο γραφεία του αεροδρομίου στις 05:00 το πρωί. 
Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 07:05 για Τελ- Αβίβ και μετά τις τελωνειακές δια-
τυπώσεις επιβίβαση σε πολυτελές πούλμαν και αρχίζουμε την εκδρομή μας με επί-
σκεψη στον Άγιο Γεώργιο στη Λύδα, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου και από εκεί 
για τη Ναζαρέτ, όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στην Κανά της Γαλιλαίας, 
όπου ο Χριστός ευλόγησε το νερό και έγινε κρασί και ακολούθως για την Τηβεριάδα, 
Καπερναούμ, στους 12 Αποστόλους. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και ακολούθως τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή της Γαλιλαίας. Ξεκούραση και στη συνέχεια, 
αργά το απόγευμα, για το Όρος Θαβώρ, όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή και θα 
συμμετάσχουμε στην πανηγυρική αγρυπνία επί της εορτής της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Μέρα: Ιεροσόλυμα - Ιορδάνη ποταμό - Αγ. Γεράσιμο - Πανάγιο Τάφο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα Ιεροσόλυμα, όπου θα επισκεφθούμε τον Ιορδάνη 
ποταμό, όπου θα γίνει βάφτιση των προσκυνητών, την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου 
του Ιορδανίτου και ακολούθως για το Σαραντάριο Όρος και τη Βηθανία στην Ιερά Μονή 
του Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας. Το απόγευμα επίσκεψη εντός 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 Ιμάτιά μου, το Σπήλαιον της Ευρέσεως του Τιμίου 
Σταυρού, Παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου και το φρικτό Γολγοθά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Ιεριχώ - Χοτζεβά - Φρέαρ του Ιακώβ - Ζακχαίο - Γεσθημανή
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τον Άγιο Γεώργιο τον Χοτζεβά, όπου θα προσκυ-
νήσουμε το σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη του Ρουμάνου και το σπήλαιο του Προφήτη 
Ηλία, όπου προσεύχονταν ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Ακολούθως για την πόλη 
Ναπλούς, όπου θα επισκεφθούμε το Φρέαρ του Ιακώβ και θα προσκυνήσουμε το 
σκήνωμα του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου. Στη συνέχεια για την Ιεριχώ όπου θα 
επισκεφθούμε τη Συκομορέα του Ζακχαίου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας προς τα 
Ιεροσόλυμα. Επίσκεψη στο Όρος των Ελαιών, όπου έγινε η Ανάληψη του Κυρίου και 
στη Μικρή Γαλιλαία, όπου συναντήθηκε ο Χριστός μας με τους μαθητές Του μετά την 
Ανάσταση. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Γεσθημανή, στον τάφο της Παναγίας, στον 
κήπο της Γεσθημανής όπου έγινε η προδοσία, στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, όπου 
είναι ο τόπος του μαρτυρίου. Ακολούθως για το ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βηθλεέμ - Χεβρώνα - Κατά Μόνας
Εκδρομή στη Βηθλεέμ, Χεβρώνα, Ορεινή, Κάτα Μόνας. Αναχώρηση για τη Μονή Προ-
φήτου Ηλία και από εκεί για Χεβρώνα και μετά το Ρωσικό Μοναστήρι και Δρυ του 
Μαβρή (Φιλοξενία του Αβραάμ), επιστροφή στον Άγιο Γεώργιο Πετζαλάν, Βηθλεέμ, 
Γέννηση του Χριστού, Τάφους των Νηπίων, Μονή Αββά Θεοδοσίου, Μονή του Τίμιου 
Σταυρού (είναι ο τόπος όπου είχε φυτευτεί από το Λωτ το Τρισύνθετο ξύλο με το οποίο 
κατασκευάσθηκε ο Τίμιος Σταυρός), Κάτα Μόνας, Τάφος του Αγίου Συμεών του Θεο-
δόχου, Ορεινήν και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Άγιο Σάββα - Οδό του Μαρτυρίου - Ναό της Αναστάσεως
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με Mini Bus για την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα του 
Ηγιασμένου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, όπου ακούστηκε 
για πρώτη φορά ο αγγελικός ύμνος «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί Γης Ειρήνη». Ακο-
λούθως για τα Ιεροσόλυμα, όπου θα περπατήσουμε την οδό του Μαρτυρίου. Επίσκε-
ψη στο Πραιτώριο, στις φυλακές του Χριστού και των ληστών, στην Ιερά Μονή Αγίου 
Πέτρου ή Μοναστήρι της Φακής, στο σπίτι του Ιωακείμ και της Άννας και ακολούθως 
θα καταλήξουμε στην αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
απόγευμα για το ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Ιεροσόλυμα - Μοναστηράκια εντός της πόλης - Τελ-Αβίβ - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με τις αποσκευές μας για τα Ιεροσόλυμα, όπου θα επι-
σκεφθούμε τις ιερές μονές που βρίσκονται εντός της παλαιάς πόλης: Παναγία Σαϊντα-
νάγια, Άγιο Ευθύμιο, Άγιο Παντελεήμονα, Μεγάλη Παναγία κλπ. Χρόνος ελεύθερος 
και το απόγευμα αναχώρηση από το Τελ Αβίβ για τη Λάρνακα.

Τιμή συμμετοχής:
€650 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€770 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Μίνι μπας για Όρο Θαβώρ και για Λαύρα του Αγίου Σάββα.
• Χειραποσκευή 10 κιλά.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και €500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.

Οι επιβάτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, το οποίο πρέπει να έχει ισχύ του-
λάχιστον 6 μήνες.

1η Μέρα: Λάρνακα - Τελ-Αβίβ - Ιεροσόλυμα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 18:00. Μετά 
τις απαραίτητες διατυπώσεις αναχώρηση στις 20:10 για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη στις 
20:55 και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα: Ιεροσολυμα - Πανάγιο Τάφο - Αγία Σιών
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στα εντός των τειχών προσκυνήματα, 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 απόγευμα συνε-
χίζουμε 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. Ακολούθως 
επίσκεψη στο Όρος των Ελαιών, στην Ιερά Μονή της Αναλήψεως του Κυρίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Φρέαρ του Ιακώβ - Τιβεριάδα - Γαλιλαία
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ένα ολοήμερο ταξίδι στην πόλη Ναπλούς 
(Σαμάρεια), Φρέαρ του Ιακώβ, όπου θα προσκυνήσουμε το λείψανο του Αγίου 
Φιλουμένου του Κυπρίου. Ακολούθως για την Τιβεριάδα, Λίμνη της Τιβεριάδας, 
Καπερναούμ, Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Κανά (το πρώτο θαύ-
μα του Χριστού), Ναζαρέτ (εκκλησία του Ευαγγελισμού). Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βηθλεέμ - Βηθανία - Χοτζεβά - Άγ. Γεράσιμο Ιορδανίτη - Ιορδάνη 
ποταμό
Εκκλησιασμός στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, όπου θα προσκυνήσουμε το αστέρι 
και τη φάτνη. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο των Νηπίων. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο, πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βηθανία, Άγιο Λάζαρο. Ακολούθως 
για τον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά και στη συνέχεια για την Ιεριχώ (Συκομορέα του 
Ζακχαίου), Σαραντάριο Όρος, Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, εκκλησία της Φυγής 
της Παναγίας και τη σπηλιά της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ακολούθως για τον 
Ιορδάνη Ποταμό, όπου θα γίνει ο αγιασμός και η βάφτιση των προσκυνητών. Στη 
συνέχεια για τη Γεσθημανή (Τάφος της Παναγίας), τόπο του Λιθοβολισμού του 
Αγίου Στεφάνου, τον τόπο της προσευχής και της προδοσίας και στο Ρωσικό Μο-
ναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Άγιο Σάββα - Τίμιο Σταυρό - Άγιο Συμεών - Ιεροσόλυμα
Πρόγευμα και στη συνέχεια για την Ιερά Μονή των Ποιμένων, όπου θα επισκε-
φθούμε την πρώτη Βασιλική που έκτισε η Αγία Ελένη πάνω στους τάφους των 
ποιμένων. Στη συνέχεια για την Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου 
και από εκεί για την Ιερά Μονή Αγίου Σάββα. Ακολούθως για την Ιερά Μονή Αγίου 
Συμεών του Θεοδόχου (Κατά Μόνας), όπου και ο τάφος του Αγίου και στη Μονή 
του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια για τον Ναό της Αναστάσεως για να παρακο-
λουθήσουμε τον εσπερινό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού - Τελ-Αβίβ - Λάρνακα
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα Ιεροσόλυμα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία 
Λειτουργία και την τελετή της λιτανεύσεως του Τιμίου Σταυρού. Χρόνος ελεύθε-
ρος και αργά το απόγευμα αναχώρηση από τα Ιεροσόλυμα για τη Λύδα όπου θα 
προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ακολούθως 
για το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ, για την επιστροφή μας στην Κύπρο.

Τιμή συμμετοχής:
€650 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€770 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Μίνι μπας για Όρο Θαβώρ και για Λαύρα του Αγίου Σάββα.
• Χειραποσκευή 10 κιλά.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι και €500.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.

Οι επιβάτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, το οποίο πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον 6 μήνες.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναχωρήσεις: 21 Ιουλίου, 8 Σεπτεμβρίου,
27 Οκτωβρίου (αργία 28ης Οκτωβρίου), 10 Νοεμβρίου, 

24 Νοεμβρίου 2022
Αναχωρήσεις: 20 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 31 Αυγούστου,
7 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 20221η Μέρα: Λάρνακα - Τελ-Αβίβ

Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 18:00. Μετά 
τις απαραίτητες διατυπώσεις αναχώρηση στις 20:10 για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη στις 
20:55 και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα: Ιεροσόλυμα - Πανάγιο Τάφο - Αγία Σιών
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση στα εντός των τειχών προσκυνήματα, 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 απόγευμα συνε-
χίζουμε 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. Ακολούθως 
επίσκεψη στο Όρος των Ελαιών, στην Ιερά Μονή της Αναλήψεως του Κυρίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα: Φρέαρ του Ιακώβ - Τιβεριάδα - Γαλιλαία
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ένα ολοήμερο ταξίδι στην πόλη Ναπλούς 
(Σαμάρεια), Φρέαρ του Ιακώβ, όπου θα προσκυνήσουμε το λείψανο του Αγίου 
Φιλουμένου του Κυπρίου. Ακολούθως για την Τιβεριάδα, Λίμνη της Τιβεριάδας, 
Καπερναούμ, Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Κανά (το πρώτο θαύ-
μα του Χριστού), Ναζαρέτ (εκκλησία του Ευαγγελισμού). Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα: Βηθλεέμ - Βηθανία - Χοτζεβά - Άγ. Γεράσιμο Ιορδανίτη - Ιορδάνη 
ποταμό
Εκκλησιασμός στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, όπου θα προσκυνήσουμε το αστέρι 
και τη φάτνη. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο των Νηπίων. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο, πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βηθανία, Άγιο Λάζαρο. Ακολούθως 
για τον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά και στη συνέχεια για την Ιεριχώ (Συκομορέα του 
Ζακχαίου), Σαραντάριο Όρος, Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, εκκλησία της Φυγής 
της Παναγίας και τη σπηλιά της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ακολούθως για τον 
Ιορδάνη Ποταμό, όπου θα γίνει ο αγιασμός και η βάφτιση των προσκυνητών. Στη 
συνέχεια για τη Γεσθημανή (Τάφος της Παναγίας), τόπο του Λιθοβολισμού του 
Αγίου Στεφάνου, τον τόπο της προσευχής και της προδοσίας και στο Ρωσικό Μο-
ναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Άγιο Σάββα - Τίμιο Σταυρό - Άγιο Συμεών - Τελ-Αβίβ - Λάρνακα
Πρόγευμα και στη συνέχεια για την Ιερά Μονή των Ποιμένων, όπου θα επισκε-
φθούμε την πρώτη Βασιλική που έκτισε η Αγία Ελένη πάνω στους τάφους των 
ποιμένων. Στη συνέχεια για την Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου 
και από εκεί για την Ιερά Μονή Αγίου Σάββα. Ακολούθως για την Ιερά Μονή Αγίου 
Συμεών του Θεοδόχου (Κατά Μόνας), όπου και ο τάφος του Αγίου και στη Μονή 
του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα, χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση στις 18:00 για το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ, αφού περάσουμε 
πρώτα από τη Λύδα, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 22:00 και άφιξη στη Λάρνακα 
στις 22:40.

Τιμή Συμμετοχής
€570 δίκλινο (κατά άτομο)

€690 μονόκλινο (κατά άτομο)
€520 παιδί κάτω των 12 ετών (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)

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 και μια χειραποσκευή.
• Ασφάλεια Covid-19 (€500).

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
• Μεσημεριανά γεύματα, ποτά και το δείπνο της Πέμπτης.
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (€10).

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ - ΑΓΙΟ 
ΠΑΤΑΠΙΟ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ - 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟ

1η Μέρα: Λάρνακα - Αθήνα - Άγιο Εφραίμ - Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου - Άγιο 
Πορφύριο - Τήνο
Συγκέντρωση των επιβατών στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 06:00 ώρα πρωί 
και αναχώρηση για Αθήνα στις 08:00. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές λεωφορείο 
και αρχίζουμε την εκδρομή μας με πρώτο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρή-
νης Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση Αττικής. Ακολούθως στη Νέα Μάκρη, στην Ιερά 
Μονή Αγίου Εφραίμ, όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο λείψανο του Αγίου. Προ-
αιρετικό γεύμα και ακολούθως για το Μήλεσι, όπου θα προσκυνήσουμε στην Ιερά 
Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και θα επισκεφθούμε το δωμάτιο του Αγίου 
Πορφυρίου του Καυσοκαλιβίτου. Στη συνέχεια για τη Ραφήνα. Επιβίβαση στο καράβι 
για την Τήνο. Διανυκτέρευση στην Τήνο.

2η Μέρα: Τήνος - Κεχροβούνι - Οσία Πελαγία
Πρόγευμα, εκκλησιασμός στη Μεγαλόχαρη Παναγία της Τήνου. Ξενάγηση εντός του 
προσκυνήματος και ακολούθως για το Κεχροβούνι, όπου θα προσκυνήσουμε στην 
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα επισκεφθούμε το ασκητήριο της Οσίας 
Πελαγίας της Τηνίας, τον ναό της και θα προσκυνήσουμε τα χαριτόβλυτα λείψανά 
της. Επιστροφή στην πόλη της Τήνου. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια. Διανυκτέρευση 
στην Τήνο.

3η Μέρα: Τήνος - Άνδρος - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από το λιμάνι της Τήνου για τη νήσο Άνδρο.Φθά-
νοντας θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Μύρων με την ευωδιά-
ζουσα κάρα του νεομάρτυρα Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις, τη μυρόβλυτη εικόνα της 
Παναγίας και πολλά ιερά λείψανα Αγίων. Ακολουθεί το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας 
με τη θαυματουργή εικόνα και το άγιο λείψανό της. Αφού πάρουμε την ευλογία και την 
ευχή του γέροντα, θα καταλήξουμε στο τουριστικό θέρετρο Πατσί, γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο και ακολούθως για τη Ραφήνα και από εκεί στην Αθήνα. Διανυκτέρευση 
στην Αθήνα.

4η Μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα - Παναγία Γοργοϋπήκοο - Τρίπολη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για μια πανέμορφη διαδρομή για να γνωρίσουμε 
πόλεις και χωριά με προσκυνήματα και αξιοθέατα της Ελλάδας. Πρώτη μας επίσκε-
ψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου στη Μάνδρα Αττικής. Ακολούθως στά-
ση 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, ζήτη-
σε 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 Άρε-
ως με τις παραδοσιακές ταβέρνες και άλλα αξιοθέατα της πόλης. 

5η Μέρα: Παναγία Μαλεβή - Ναύπλιο - Όσιο Πατάπιο - Αθήνα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής πο 
υπάρχει η θαυματουργική εικόνα από τις 70 που ζωγράφισε ο Ευαγελλιστής 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 αξιο-
θέατα. Ακολουθεί το μοναστήρι του Οσίου Παταπίου που βρίσκεται το ολόσωμο σκή-
νωμά του. Στη συνέχεια για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή 
μας στην Κύπρο.

Τιμή συμμετοχής:
€595 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€695 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€520 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίου.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* στην Αθήνα και Τρίπολη και 3* στην Τήνο.
• Εισιτήριο των φέρρυ μπόουτ για Τήνο, Άνδρο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Βαλίτσα 10 κιλά και χειραποσκευή 5 κιλά.
• Έμπειρο συνοδό σε όλη τη διαδρομή.
• Πρόγευμα καθημερινά.
• Φ.Π.Α. και ο φόρος διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια Covid-19 (€500).

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



Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, ή της ταυτότητας.16

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Αναχωρήσεις: 14 Ιουλίου, 21 Ιουλίου, 3 Αυγούστου, 17 Αυγούστου, 24 Αυγούστου, 31 Αυγούστου 2022

1η μέρα: Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση των εκδρομέων με απογευματινή πτήση και 
αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στη Θεσ-
σαλονίκη.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Καστοριά
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Βέρμιο μέσω Βέρροι-
ας για το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας της Σουμελάς. 
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: Καστοριά - Πρέσπες - Καστοριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις λίμνες Πρέσπες, ιδιαί-
τερου 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 εντυ-
πωσιακό 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 προϊστορι-
κό λιμναίο οικισμό Δισπήλιο (7000 π.Χ.), τη λίμνη Ορεστι-
άδα, 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 ελεύθε-
ρος. Διανυκτέρευση στην Καστοριά.

4η μέρα: Καστοριά - Οχρίδα
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση με πούλμαν για το μεγάλο 
προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Αγίας Σοφίας Κλεισούρας 
και ακολούθως για τον συνοριακό σταθμό Νίκης. Έλεγχος 
διαβατηρίων και στάση στα Duty Free για ψώνια. Κατόπιν 
αναχωρούμε για την πόλη Μοναστήρι (Σλαβικά Μπίτολα), 
όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου (1830) και το σκεπαστό παραδοσιακό 
παζάρι (Stara Carsija). Ακολούθως συνεχίζουμε το ταξίδι 
μας προς την πόλη της Οχρίδας, αφού επισκεφθούμε πρώ-
τα το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από αυτό το ιστορικό 
Μοναστήρι ξεκίνησαν την δράση τους, οι Έλληνες μονα-
χοί Κύριλλος και Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων. Αφού 
περάσουμε από τις πηγές του ποταμού Μαύρου Δρίνου 
(Τσέρνι Ντριν) θα καταλήξουμε στην πόλη της Οχρίδας για 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: Οχρίδα - Μοναστήρια
Μετά το πρωινό ξενάγηση στην πόλη της Οχρίδας, με τα 
ελληνικά αρχοντικά, τις Βυζαντινές Εκκλησίες και τα γρα-
φικά σοκάκια της παλιάς πόλης. Φτάνουμε στην Παναγία 
την Περίβλεπτο, που κτίστηκε το 1295 από τον γαμπρό του 
αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Οι θαυμάσιες τοι-
χογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό της εκκλησίας απο-
τελούν εξαίσια δείγματα της βυζαντινής αγιογραφικής τε-
χνοτροπίας. Κατόπιν επίσκεψη στο ναό της Αγίας Σοφίας. 
Πρόκειται για μια επιβλητική Βασιλική που κτίστηκε μεταξύ 
του 1037 και του 1055 και υπήρξε για μεγάλο διάστημα ο 

Καθεδρικός Ναός της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας. Οι τοι-
χογραφίες που την κοσμούν χρονολογούνται από τον 11ο 
και τον 14ο αιώνα. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Κάστρο του 
Τσάρου Σαμουήλ και στο Μουσείο της πόλης που στεγάζε-
ται σε ένα υπέροχο αρχοντικό. Ακολούθως στην κεντρική 
Πλατεία της πόλης για ένα καφέ και για να δούμε τα εργα-
στήρια αγιογραφίας σε πάπυρο. Το απόγευμα προαιρετική 
κρουαζιέρα στη λίμνη της Οχρίδας. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Οχρίδα
Μετά το πρωινό, ακολουθώντας μια θαυμάσιας ομορφιάς 
διαδρομή κατά μήκος του ποταμού μέσα από το φαράγγι 
της Ράντιτσα θα φθάσουμε στο Μοναστήρι Γιοβάν Μπι-
γκόρσκι, ένα από τα σημαντικότερα Βυζαντινά μοναστήρια 
των Βαλκανίων. Ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα και αποτελεί 
ένα εντυπωσιακό συγκρότημα με χαρακτηριστικό τις ξύλι-
νες κατασκευές του. Ακολούθως επίσκεψη στο μοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στη λίμνη του Μαύροβο, 
όπου θα έχουμε στάση για καφέ και επιστροφή στην Οχρί-
δα. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Οχρίδα - Φλώρινα - Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε από την Οχρίδα, μέσω 
των συνόρων της Νίκης, για τη Φλώρινα. Στάση για καφέ 
και ακολούθως για την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου στη Σουρωτή, όπου βρίσκεται ο τάφος του ξακουστού 
Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη. Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο 
της πόλης. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση 
στη Θεσσαλονίκη.

8η μέρα: Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Λάρνακα.

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 - Θεσσαλονίκη - Λάρ-

νακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Οχρίδα - 2 βράδια σε 

ξενοδοχείο 4* στην Καστοριά - 2 βράδια σε ξενοδοχείο 
3* στη Θεσσαλονίκη με πρόγευμα.

• 4 γεύματα.
• Μεταφορές και περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν.
• Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 10 κιλά.
• Έμπειρο συνοδό- ξεναγό.
• Φ.Π.Α. - Φόρος διανυκτέρευσης ξενοδοχείων.
• Ασφάλεια ταξιδιού για ακύρωση από Covid-19 μέχρι 

και €500.

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


