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6ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

10/04/2018
15/04/2018

Πρωί
Βράδυ

1η Μέρα: Λάρνακα – Σαλαμίνα - Αθήνα
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και επιβίβαση στο
αεροπλάνο για Αθήνα. Άφιξη. Παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο
λεωφορείο για το 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.
Ακολούθως επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττικής.
Αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα : Αθήνα – Λειβαδιά – Αράχωβα – Αθήνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή. Θα αρχίσουμε με επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Οσίου Λουκά (τοπικός Άγιος) σε έναν από τους ωραιότερους Βυζαντινούς Ναούς της Ελλάδας.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη γραφική Αράχωβα, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και γεύμα.
Ακολούθως αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κλειστών Φυλής, στην
Πάρνηθα, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Αθήνα – Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Ιερά Μονή Οσίου Παρθενίου Λαμψάκου – Αθήνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Εύβοια. Στάση στη Χαλκίδα για να δούμε το φαινόμενο της παλίρροιας. Στη
συνέχεια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Οσίου Παρθενίου Λαμψάκου και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
για προσκύνημα στο Νέο Προκόπι το ιερό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή στην Αθήνα. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: Αθήνα
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα για ψώνια και βόλτες. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε βόλτα με το
τρενάκι για να γνωρίσετε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Διανυκτέρευση.
5η Μέρα: Αθήνα – Ραφήνα – Άγιος Νικόλαος & Αγία μαρίνα Άνδρου – Τήνος
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για τη νήσο
Άνδρο. Άφιξη και αναχώρηση με το λεωφορείο μας για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου. Προσκύνημα
της κάρας του νεομάρτυρα Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις και της Μυρόβλητης εικόνας της Παναγίας.
Επίσκεψη στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας με τη θαυματουργή εικόνα και το Άγιο λείψανό της. Στη
συνέχεια αναχώρηση για τη Χώρα (πρωτεύουσα του νησιού). Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Μετά,
περνώντας από Μπατσί για καφέ και βόλτα, θα προχωρήσουμε για το λιμάνι της Άνδρου (Γαύριο), απ’
όπου θα πάρουμε το καράβι για το νησί της Μεγαλόχαρης, την Τήνο. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Τήνος – Οσία Πελαγία – Ραφήνα – Όσιος Εφραίμ – Αθήνα
Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου (βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο μας). Ο Ναός
είναι κτισμένος στο σημείο, όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο, μετά από
όραμα της μοναχής Οσίας Πελαγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στο Μοναστήρι της Οσίας Πελαγίας (Κεχροβούνι). Επιστροφή στην πόλη. Χρόνος ελεύθερος
για να επισκεφθούμε τις παραλιακές ψαροταβέρνες και να κάνουμε τα ψώνια μας σε καταστήματα
αναμνηστικών δώρων. Συνάντηση στο λιμάνι, απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για τη Ραφήνα. Άφιξη.
Μεταφορά στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή:

Σε Δίκλινο ή Τρίκλινο
Σε Μονόκλινο
Παιδί (2 – 12 ετών μαζί με 2 μεγάλους)

€ 630
€ 740
€ 550

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα.
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας στην Αθήνα.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατ. στην Τήνο (δίπλα από το Ναό)
 Εισιτήριο φέρρι-μποτ για Τήνο, Άνδρο, μετ’ επιστροφής.
 Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο (χωρίς αλλαγή και στα
νησιά).
 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας σε όλη τη διαδρομή.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία.
 Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.
 Ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.
Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας, που πρέπει να είναι σε
ισχύ 6 τουλάχιστο μήνες μετά την αναχώρηση και €250 ως προκαταβολή, το αργότερο μέχρι
28/02/2018 (νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις). Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση.

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/01/2018
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