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4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΔΡΟ – ΤΗΝΟ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

12/04/2018 & 25/05/2018
15/04/2018 & 28/05/2018

Πρωί
Βράδυ

1η Μέρα: Λάρνακα – Σαλαμίνα - Κόρινθος – Αγία Θεοδώρα – Τρίπολη
Αναχώρηση με πρωινή πτήση από το Αεροδρόμιο της Λάρνακας για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές
λεωφορείο και αναχώρηση για Τρίπολη, περνώντας από τη νήσο Σαλαμίνα, όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά
Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου, για να θαυμάσουμε το τεχνητό κανάλι, που
συνδέει το Σαρωνικό με το Ιόνιο Πέλαγος. Μετά συνεχίζουμε για το ορεινό χωριό Βάστα, περνώντας μέσα
από μια καταπράσινη βουνοπλαγιά με βελανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσσια, για να επισκεφθούμε το
Βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. Στη στέγη του υπάρχουν 17 τεράστια δέντρα και από τα θεμέλια
του αναβλύζει νερό. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στην Τρίπολη. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και για
επίσκεψη στην Πλατεία του Άρεως με τις παραδοσιακές ταβέρνες. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Παναγία Μαλεβή – Ναύπλιο – Παναγία Γοργοεπήκοος – Αθήνα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη στο Μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής με τη θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας, που αναβλύζει Άγιο Μύρο. Συνεχίζουμε για το ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Ξενάγηση από το λεωφορείο όπου θα δούμε το Φρούριο Μπούρτζι, το παλιό κάστρο Παλαμήδι με τις
φυλακές του Κολοκοτρώνη, την Πλατεία Συντάγματος με την πρώτη σχολή Ευελπίδων και άλλα αξιοθέατα.
Χρόνος για καφέ. Συνεχίζουμε για Αθήνα, περνώντας για προσκύνημα από τη Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου
(Μάνδρα Αττικής). Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Τακτοποίηση.
Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Αθήνα - Τήνος
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το καράβι για το νησί της Μεγαλόχαρης. Άφιξη.
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι της Οσίας Πελαγίας (Κεχροβούνι). Επιστροφή στην πόλη. Επίσκεψη
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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε τις παραλιακές
ψαροταβέρνες και να κάνουμε τα ψώνια μας σε καταστήματα αναμνηστικών δώρων. Εσπερινός.
Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: Τήνος – Άνδρος - Λάρνακα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι όπου θα πάρουμε το καράβι για 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. Χρόνος για γεύμα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε για το
λιμάνι της Άνδρου (Γαύριο) όπου θα πάρουμε το καράβι για τη Ραφήνα. Άφιξη. Αναχώρηση για το
Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, αφού πρώτα περάσουμε από την Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ στη
Νέα Μάκρη (νοουμένου ότι υπάρχει χρόνος και είναι ανοικτή).

Τιμή:

Σε Δίκλινο ή Τρίκλινο
Σε Μονόκλινο

€ 560
€ 640

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα.
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 16/01/2018 θα
επιβαρύνει τους ταξιδιώτες).
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα (κεντρικό) με πρόγευμα.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Τρίπολη (κεντρικό) με πρόγευμα.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Τήνο (δίπλα από το Ναό) με πρόγευμα.
 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.
 Φόρος 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, απαραίτητα, να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας
ταυτότητα και €200 προκαταβολή, το αργότερο μέχρι τις 28/02/2018 νοουμένου ότι υπάρχουν
θέσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση.

Σημείωση:

Για όσους επιθυμούν να μείνουν ακόμη ένα βράδυ στην Αθήνα μπορούν να το ζητήσουν,
πληρώνοντας τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο.

Ημερομηνία έκδοσης: 16/01/2018
ΝΑΖ 68Ν-2018

