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                 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ      XLGRE2 

Εκκλησίες και Μοναστήρια 
6 Μέρες 

 

Αθήνα-Αγία Μαρίνα-Τήνος-Ναύπλιο-Παναγία Μαλεβή- Τρίπολη-Αγία 

Θεοδώρα-Σπάρτη-Μυστράς-Αγιοι Σαράντα 
 
Αναχωρήσεις:  10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt 
Λάρνακα – Αθήνα   CO 712 06:40 – 08:30 
Αθήνα – Λάρνακα   CO 719 21:05 – 22:45 

 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για προσκύνημα στον Όσιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΤΗΝΟΣ 
Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Άνδρο και Τήνο. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για 
Ραφήνα απ’ όπου με καράβι θα πάμε στην Άνδρο. Θα προσκυνήσουμε στο μοναστήρι της 
Αγίας Μαρίνας όπου βρίσκεται ο γέροντας Κυπριανός. Συνεχίζουμε για τη Μονή Αγίου 
Νικολάου που βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυροβλίτισσας και 
ακολούθως θα πάρουμε το καράβι για Τήνο όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
 
3η μέρα: ΤΗΝΟΣ-ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκκλησία της Παναγίας   Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Αφού 
προσκυνήσουμε, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
νησιού. Εάν ο χρόνος το επιτρέπει θα προσκυνήσουμε στο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας. Στη συνέχεια με καράβι θα επιστρέψουμε στη Ραφήνα και απο εκεί στο 
ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΜΑΛΕΒΗ-ΤΡΙΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Τρίπολη. Πρώτος μας σταθμός η Μονή Παναγίας 
Γοργοεπήκοου. Θα περάσουμε από τον Ισθμό και θα επισκεφθούμε το Ναύπλιο. 
Συνεχίζουμε για το Κεφαλάρι και το γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής με το 
εντυπωσιακό σπήλαιο της Παναγίας Κεφαλαρίτισσας. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε προς 
τον Πάρνωνα όπου βρίσκεται η Ιστορική Μονή της Παναγίας  Μαλεβής για να 
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της. Τελικός  προορισμός για σήμερα, η 
πρωτεύουσα της Αρκαδίας Τρίπολη. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τη βόλτα σας 
στην πλατεία Άρεως. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και περνώντας από τη Μεγαλόπολη θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Ίσσαρι 
όπου μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, με πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα νερά, θα 
προσκυνήσουμε στο μικρό βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, που έχει στη στέγη 
του 17 δέντρα, με ύψος που ξεπερνά τα 15 μέτρα. Οι ρίζες τους δεν φαίνονται, ούτε 



στους τοίχους, ούτε στην οροφή και από τα θεμέλια του αναβλύζει ένα ολόκληρο ποτάμι. 
Σε αυτό το μέρος μαρτύρησε η Αγία Θεοδώρα που παρακάλεσε το Θεό το σώμα της να 
γίνει εκκλησία (το Βυζαντινό εκκλησάκι), τα μαλλιά της δέντρα (τα δέντρα πάνω από το 
εκκλησσάκι) και το αίμα της ποτάμι (το νερό που αναβλύζει κάτω από το εκκλησάκι). 
Ακολούθως θα κατευθυνθούμε προς τη Σπάρτη και θα επισκεφθούμε το Μυστρά με τις 
επτά βυζαντινές εκκλησίες του, τη πόλη της Σπάρτης και τη Μονή των Αγίων Σαράντα της 
οποίας ο ηγούμενος είναι Κύπριος.  Επιστροφή στην Τρίπολη και διανυκτέρευση. 
 

 

 

6η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ή να απολαύσετε τη 
βόλτα σας στη πλατεία του Άρεως στην Τρίπολη.Στη συνέχεια  αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για το ταξίδι της επιστροφής. Ένα ταξίδι που το 
χαρακτηρίζει έντονη θρησκευτικότητα αφού περιλαμβάνει πολύ σημαντικά και αξιόλογα 
θρησκευτικά προσκυνήματα. 
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στην Αθήνα και Τρίπολη και 3* στην Τήνο. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά 
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Εισιτήρια φέρρυ-μποουτ για Ανδρο και Τήνο. 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 
• Φ.Π.Α 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Φαγητό ατο αεροπλάνο. 
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
• Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
 
 

Αναχωρήσεις ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 28/8 €689 €835 €529 

17/7, 24/7, 31/7 €719 €865 €559 

7/8, 14/8, 21/8 €749 €895 €589 

9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 18/11 Αναμένονται 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


