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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

01/10/2017
05/10/2017

Α3 911
Α3 910

08:00-09:45
22:55-00:40

1η Μέρα : Λάρνακα – Αθήνα – Σαλαμίνα - Σπάρτη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα με πρωινή
πτήση. Άφιξη. Αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για Πελοπόννησο, αφού πρώτα πάμε στο
πορθμείο στο Πέραμα, όπου θα πάρουμε το καράβι για την όμορφη Σαλαμίνα. Άφιξη στη Σαλαμίνα.
Περιήγηση και επίσκεψη για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης με την θαυματουργό
εικόνα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το πορθμείο του Μεγάλου Πεύκου. Αναχώρηση για Σπάρτη, μέσω
του Ισθμού της Κορίνθου, όπου θα έχουμε στάση και χρόνο για γεύμα και ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Παναγίας Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Άφιξη στη Σπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Σπάρτη - Γύθειο – Δυρός – Μονεμβασιά – Σπάρτη
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το γραφικό Γύθειο, αφού πρώτα επισκεφθούμε στο Δυρό το περίφημο σπήλαιο.
Όσοι επιθυμούν (προαιρετικά) μπορούν να επισκεφτούν το σπήλαιο με βάρκα. Στο γραφικό Γύθειο θα έχουμε
γεύμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Μεσαιωνική, Βυζαντινή, Βενετσιάνικη Καστροπολιτεία - τη
μαγευτική Μονεμβασιά – κτισμένη σε ένα πελώριο βράχο, μέσα στη θάλασσα. Περιήγηση στην παλιά πόλη με
τα αρχοντικά, τις αψίδες, τα ενετικά οικόσημα, σπίτια με εξώστες στο πέλαγος και τις βυζαντινές εκκλησίες,
όπως του Ελκόμενου Χριστού, της Αγίας Σοφίας και της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας. Στη συνέχεια επιστροφή
στη Σπάρτη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα : Σπάρτη – Καλαμάτα - Σπάρτη
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Καλαμάτα, περνώντας από την Αγία Θεοδώρα στη Βάστα (με τα δένδρα στη στέγη)
για προσκύνημα. Άφιξη στην Καλαμάτα. Περιήγηση και προσκύνημα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στη Σπάρτη. Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα : Σπάρτη–Καλάβρυτα-Παναγία Γοργοεπήκοος-Αθήνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για τα Καλάβρυτα. Με την άφιξή μας στα Καλάβρυτα θα επισκεφθούμε την ιστορική
Μονή της Αγίας Λαύρας (εκεί υψώθηκε το λάβαρο της επανάστασης του 1821), τον τόπο της θυσίας των
Καλαβρυτινών (κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου περίπου 1500 άνδρες εκτελέστηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής). Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Θα
προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας Μεγαλοσπηλιώτισσας, μια από τις τρεις εικόνες που αγιογράφησε ο
Ευαγγελιστής Λουκάς με πίσσα και κερί. Χρόνος για γεύμα. Ακολούθως αναχώρηση για Αθήνα. Καθοδόν
επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η Μέρα : Αθήνα –Λειβαδιά-Αράχωβα-Λάρνακα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου (Κιθαιρώνα).
Ακολούθως περνώντας από Λειβαδιά, θα κάνουμε παράκαμψη για να προσκυνήσουμε στην ιερά Μονή Οσίου
Λουκά (τοπικός Άγιος), σε έναν από τους ωραιότερους Βυζαντινούς Ναούς της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το ταξίδι
μας για τη γραφική Αράχωβα. Χρόνος για γεύμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή
Κλειστών Φυλής, στην Πάρνηθα, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Μεταφορά στο
Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Τιμή:

Σε δίκλινο
Σε τρίκλινο
Σε μονόκλινο

€ 620
€ 600
€ 700

Η τιμή περιλαμβάνει :
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει και αποσκευή).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (μετά τις 30/05/2017) οποιαδήποτε αύξηση θα
επιβαρύνει τους προσκυνητές).
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 * στην Αθήνα με πρωινό.
 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στη Σπάρτη με πρωινό.
 Εκδρομές-ξεναγήσεις
ις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 Εισιτήρια καραβιού για Σαλαμίνα μετ’ επιστροφής.
 4 γεύματα ή δείπνα (σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια).
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Έμπειρο αρχηγό του Γραφείου μας.
 Λεωφορείο μικρό για/προς Μονεμβασιά.
 Μεταφορά από Λευκωσία – Αεροδρόμιο Λάρνακας - Λευκωσία
 Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
 Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
 Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.
Σημειώσεις :
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριό σας ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα και €250
προκαταβολή, το αργότερο μέχρι 30/07/2017.. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση.
Ημερομηνία εκδόσεως: 30/05/2017
ΝΑΖ 56N-2017

