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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ – ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ  

 

Αναχώρηση: Λάρνακα – Αθήνα 10/04/2018 + 26/05/2018 Πρωί    

Επιστροφή: Αθήνα – Λάρνακα 14/04/2018 +30/05/2018 Βράδυ  

 

1
η
 Μέρα : Λάρνακα – Αθήνα – Ιερά Μονή Δαμάστας - Καρπενήσι 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα με πρωινή 

πτήση. Άφιξη και άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ηρωικό Καρπενήσι, γνωστό από τη 

συμβολή του στον αγώνα του 1821, αφού υπήρξε το επαναστατικό κέντρο της Ρούμελης. Καθοδόν θα 

προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη γραφική πόλη του 

Καρπενησίου, μέσω Λαμίας, που είναι πνιγμένη στο πράσινο. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

2
η
 Μέρα: Καρπενήσι - Προυσιώτισσα – Κεφαλόβρυσο – Λαμία - Αθήνα 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Η Μονή βρίσκεται σε μια 

φανταστική τοποθεσία στον Προυσό. Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από την Προυσώ της 

Μικράς Ασίας στα χρόνια της εικονομαχίας, ενώ το ασημένιο κάλυμμά της είναι δώρο του Γεώργιου 

Καραϊσκάκη. Συνεχίζουμε για τα γραφικά χωριά  Μικρό και Μεγάλο Χωριό, με τα ωραία πετρόκτιστα σπίτια και 

τα πλακόστρωτα στενά.  Στο Κεφαλόβρυσο θα δούμε το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Χρόνος για γεύμα. 

Αναχώρηση για  Αθήνα μέσω Λαμίας. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 

Διανυκτέρευση.   

 

3
η
 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 και 

προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας με τη θαυματουργή εικόνα και το Άγιο λείψανό της. Στη 

συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι (Γαύριο), όπου θα πάρουμε το καράβι για το νησί της Μεγαλόχαρης, την 

Τήνο. Άφιξη στην Τήνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

4
η
 Μέρα: Τήνος –  Ραφήνα – Αθήνα  

Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας Τήνου (βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο μας). Ο Ναός είναι 

κτισμένος στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο μετά από όραμα της 

μοναχής Οσίας Πελαγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος να κάνετε τα ψώνια σας 

σε καταστήματα αναμνηστικών δώρων. Συνάντηση στο λιμάνι όπου θα πάρουμε το καράβι για τη Ραφήνα. 

Αναχώρηση για Αθήνα, αφού πρώτα περάσουμε για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ στη Νέα 

Μάκρη. Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.    

 

 

5
η
 Μέρα –  : Αθήνα – Αίγινα - Λάρνακα 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Πειραιά όπου θα πάρουμε το καράβι για Αίγινα. Άφιξη. Αναχώρηση για 

προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα στην Αίγινα. Αναχώρηση για 

Πειραιά και ακολούθως για το Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.  

 

 

Τιμή: Σε δίκλινο € 620 

 Σε μονόκλινο € 750 

 

 



Η τιμή περιλαμβάνει : 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (μετά τις 11/1/18……… οποιαδήποτε αύξηση θα 

επιβαρύνει τους προσκυνητές). 

� 2 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 * στην Αθήνα με πρωινό. 

� 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Καρπενήσι με πρωινό. 

� 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Τήνο με πρωινό. 

� Εισιτήριο φεριμπότ για Τήνο, Άνδρο, μετ’ επιστροφής. 

� Εισιτήριο φεριμπότ για Αίγινα μετ’ επιστροφής 

� Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

� Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας σε όλη τη διαδρομή. 

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

� Φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία. 

� 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 ……5/3/18……. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/01/2018 

ΝΑΖ 63Ν-2018 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


