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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΑΜΑΣΤΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ –
ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΑΙΓΙΝΑ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

23/09/2018
27/09/2018

A3 7911
OB 5362

08:00-09:45
20:45-22:30

1η Μέρα : Λάρνακα – Αθήνα - Καρπενήσι
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα.
Άφιξη και άμεση επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμενο 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 που είναι πνιγμένη στο πράσινο. Άφιξη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα : Καρπενήσι – Ιερά Μονή Προυσιώτισσας - Βόλος
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη στο Κεφαλόβρυσο, όπου είναι ο τόπος θυσίας του Μάρκου
Μπότσαρη και το μνημείο του ήρωα. Συνεχίζουμε για την ιστορική Μονή της Παναγίας της
Προυσιώτισσας. Η Μονή βρίσκεται σε μια φανταστική τοποθεσία στον Προυσό, που από μόνη της
προκαλεί δέος. 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.
Μετά το προσκύνημα θα αναχωρήσουμε για το Βόλο, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Καθοδόν θα έχουμε
στάση στη Λαμία και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ξενιάς με το θαυματουργό
εικόνισμα, και τη ζώνη της Παναγίας μας. Άφιξη στο Βόλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα : Βόλος – Πήλιο - Βόλος
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Γύρω στο μεσημέρι αναχώρηση για τα εντυπωσιακά
Πηλιορείτικα χωριά, όπου θα επισκεφθούμε μερικά από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου – Πορταριά
- επίσκεψη στη Μονή, Μακρυνίτσα, όπου το πράσινο, τα άφθονα νερά, η μαγευτική θέα γενικότερα
και η δροσιά θα μας αφήσουν κατενθουσιασμένους. Θα έχουμε χρόνο ελεύθερο με θέα τον
Παγασητικό Κόλπο και θα προσκυνήσουμε τα όμορφα Βυζαντινά εκκλησάκια. Θα πιούμε τον καφέ μας
κάτω από τους αιωνόβιους πλατάνους και θα περπατήσουμε στα δρομάκια, αγοράζοντας βότανα,
αναμνηστικά ή από τα φημισμένα γλυκά. Επιστροφή στο Βόλο. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε
βόλτα στην παραλία με τα γνωστά τσιπουράδικα και να δοκιμάσουμε το φημισμένο τσίπουρο με τους
μεζέδες του. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα : Βόλος – Τρίκαλα – Μετέωρα - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα. Καθοδόν στάση στα Τρίκαλα, δίπλα από το Ληθαίο ποταμό
για καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση Καλαμπάκα, όπου θα ξεναγηθούμε μέσα από το λεωφορείο στα
Μοναστήρια των Μετεώρων. Θα επισκεφθούμε τη Μονή του Αγίου Στεφάνου (δεν έχει σκαλιά), όπου
θα προσκυνήσουμε την κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Γεύμα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Αθήνα
με ενδιάμεσους σταθμούς. Άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.

5η Μέρα : Αθήνα – Αίγινα - Λάρνακα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι Πειραιά όπου θα πάρουμε το καράβι για Αίγινα. Άφιξη και
αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου (όπου βρίσκονται λείψανα και η κάρα
του Αγίου). Δίπλα θα επισκεφθούμε τον τάφο και το χώρο που ζούσε με τα προσωπικά του
αντικείμενα. Επιστροφή στο λιμάνι. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και να ψωνίσετε τα γνωστά φιστίκια
Αιγίνης. Στη συνέχεια θα πάρουμε το καράβι για Πειραιά. Άφιξη και αναχώρηση για το Αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή:
Σε Δίκλινο
Σε Μονόκλινο
Σε τρίκλινο

€ 630
€ 710
€ 615

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 27/02/2018 θα
την επιβαρυνθεί ο προσκυνητής).
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Καρπενήσι με πρόγευμα.
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Βόλο με πρόγευμα.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα.
 Εισιτήριο φέρρυ μπόουτ για Αίγινα μετ’ επιστροφής.
 Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας σε όλη τη διαδρομή.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 4 γεύματα σε εστιατόρια.
 Νέο φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία (€10 από 01/01/2018).
 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.
Σημείωση:
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα (με
ημερομηνία λήξης 6 τουλάχιστον μήνες από την αναχώρησή μας) και €250 ως προκαταβολή, το
αργότερο μέχρι 30/05/2018 (νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις). Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την
αναχώρηση.

Ημερομηνία έκδοσης: 16/02/2018
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