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6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΑΝΔΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

25/06/2018
30/06/2018

Πρωί
Βράδυ

1η Μέρα : Λάρνακα – Αθήνα – Σαλαμίνα - Άγιος Θεοδοσιος – Ναύπλιο - Τολό
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.
Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης με την θαυματουργό εικόνα. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το πορθμείο του Μεγάλου Πεύκου. Άφιξη. Αναχώρηση για Τολό με σταθμό στον Ισθμό
της Κορίνθου. Στη συνέχεια επίσκεψη για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου, ένα από τα
ομορφότερα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Ακολούθως αναχώρηση για Ναύπλιο, όπου θα έχουμε
επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε
ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μέσα από το λεωφορείο θα δούμε το Φρούριο Μπούρτζι, το παλιό κάστρο
Παλαμήδι με τις φυλακές του Κολοκοτρώνη και την Ακροναυπλία. Συνεχίζουμε για το όμορφο παραλιακό
Τολό, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα : Τολό – Αγία Θεοδώρα (Βάστα) - Παναγία Μαλεβή –Τολό
Πρόγευμα. Αναχώρηση, μέσω μιας όμορφης διαδρομής για να επισκεφθούμε την εκκλησία την Αγίας
Θεοδώρας στη Βάστα, όπου θα προσκυνήσουμε και θα θαυμάσουμε τα 17 δέντρα πάνω στη στέγη της μικρής
εκκλησίας. Χρόνος για γεύμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή
Παναγίας Μαλεβής, με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας που μυροβλύζει. Επιστροφή στο Τολό. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3η Μέρα : Τολο – Σπέτσες – Παναγία Γοργοεπήκοος - Αθήνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ερμιόνη (λιμάνι), όπου θα πάρουμε το καράβι για τις όμορφες Σπέτσες. Θα
θαυμάσουμε τα αρχοντικά και τα νεοκλασικά κτίρια και το πράσινο, που κυριαρχεί στο νησί. Επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφθείτε το σπίτι της Μπουμπουλίνας και την
ιστορική πλατεία Ντάπια, όπου συγκεντρώνονταν οι άρχοντες και οι καπεταναίοι το 1821. Επιστροφή στο
λιμάνι και αναχώρηση για Αθήνα. Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας
Γοργοεπηκόου (Μάνδρα Αττικής). Άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα : Αθήνα – Ραφήνα – Άνδρος (Άγιος Νικόλαος, Αγία Μαρίνα, Ζωοδόχος Πηγή) - Τήνος
Πρόγευμα. Μεταφορά στο λιμάνι της Ραφήνας και αναχώρηση με φέρρι-μποτ για το δεύτερο μεγαλύτερο
νησί των Κυκλάδων, την Άνδρο. Άφιξη στην Άνδρο και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, όπου θα
προσκυνήσουμε τη μυροβλύζουσα εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στο Μοναστήρι της
Αγίας Μαρίνας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Επιστροφή στο λιμάνι του Γαυρίου. Ελεύθερος χρόνος.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το νησί της Μεγαλόχαρης, την Τήνο. Άφιξη στην Τήνο. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο κοντά στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Διανυκτέρευση.

5η Μέρα : Τήνος – Ραφήνα - Αθήνα
Εκκλησιασμός στην Παναγία της Τήνου και προσκύνημα της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.
Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή Κεχροβουνίου,
Κεχροβουνίου όπου βρίσκεται
η κάρα της Οσίας Πελαγίας (Τηνίας). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στα
γραφικά δρομάκια της Τήνου. Ακολούθως αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας.
Ραφήνα Άφιξη. Αναχώρηση για
Αθήνα. Άφιξη. Τακτοποίηση στο
ο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
6η Μέρα : Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα. Μπορείτε να πάρετε το τρενάκι για μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας ή
να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακρόπολης ή το Μοναστηράκι ή τα καταστήματα για ψώνια. Αναχώρηση για
το Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή :
Σε δίκλινο
Σε μονόκλινο

€ 670
€ 780

Η τιμή περιλαμβάνει :
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή 20 κιλών και
χειραποσκευή 8 κιλών).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Τολό με πρωινό
πρωινό.
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 * στην Αθήνα με πρωινό
πρωινό.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδο
ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Τήνο με πρωινό.
 Εκδρομές-ξεναγήσεις
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 Εισιτήρια καραβιού για Σαλαμίνα
Σαλαμίνα, Σπέτσες και Άνδρο-Τήνο.
 4 γεύματα ή δείπνα.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Έμπειρο αρχηγό του Γραφείου
ραφείου μας.
 Φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία.
νοδοχεία.
 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 :
 Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 16/02/2018 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές.
Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με €200 προκαταβολή και το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας,
(με
με ισχύ 6 τουλάχιστον μήνες από την ημέρα αναχώρησης
αναχώρησης),, το αργότερο μέ
μέχρι τις 20/4/2018. Το
υπόλοιπο 20 μέρες πριν την αναχώρηση.
Ημερομηνία Έκδοσης : 16/02/2018
ΝΑΖ 103N-2018

