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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΘΗΝΑ –  ΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) - ΤΗΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ) – ΕΥΒΟΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΩΣΟΣ, ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ, ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ) – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

– ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΝΟΣ – ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ –  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ) 

 

Αναχώρηση: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ   15/07/2019 Α3 7911  08:00-09:45 

Επιστροφή: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ  21/07/2019 Α3 7910  22:55-00:40 

 

 

 

 

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

Αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για την Ι. Μ.  Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Μακρυνού (Βρίσκεται στους 

πρόποδες των Γερανείων, σε μια πευκόφυτη πλαγιά, σε υψόμετρο διακοσίων μέτρων. Ιδρύθηκε από δυο διωκόμενους  μοναχούς την 

εποχή της εικονομαχίας, που αναζητούσαν τόπο κατάλληλο για να κτίσουν νέο μοναστήρι, έχοντας μαζί τους μερικά λείψανα του 

Τιμίου Προδρόμου, καθώς και μια θαυματουργή εικόνα του). Στη συνέχεια επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Οσίου 

Μελετίου (κτισμένη στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, σε μια όμορφη πευκόφυτη τοποθεσία, ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του 

ασκητικού βίου κατά τη βυζαντινή εποχή. Εδώ βρίσκεται ο τάφος και η κάρα του Αγίου. Η ιστορία της μονής συνδέεται με τη δράση 

του Οσίου Μελετίου του Νέου, που ήταν ο μεταρρυθμιστής της ασκητικής ζωής στην Ελλάδα). Αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη.  

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

  

  

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι (πρόκειται για ένα γυναικείο μοναστήρι - μετόχι, το οποίο 

ιδρύθηκε από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, τον δημοφιλή και χαρισματικό γέροντα και είναι αφιερωμένο στη 

Μεταμόρφωση του Σωτήρος). Στη συνέχεια επίσκεψη στον τάφο του Ευαγγελιστή Λουκά στη Θήβα (αναφέρεται ότι την ημέρα του 

μαρτυρίου του στη Θήβα έπεσε από τον ουρανό ένα θαυματουργό υγρό που θεράπευε τα μάτια. Η θεραπευτική αυτή δύναμη 

εξέρχεται και σήμερα από τη μαρμάρινη λάρνακα. Το άγιο λείψανο του  σήμερα βρίσκεται στην Πάδοβα της Ιταλίας). Χρόνος για 

γεύμα. Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου γνωστή και ως Μαζαράκη (ιδρύθηκε το 16
ο
 αιώνα και στην 

ελληνική επανάσταση αποτέλεσε κέντρο δράσης των οπλαρχηγών της περιοχής). Επιστροφή στην Αθήνα. Διανυκτέρευση. 

 

 

  

Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια ή βόλτες. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με το τρενάκι ή να επισκεφτείτε το 

Μουσείο της Ακρόπολης. Το απόγευμα προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταώ (Νταού) Πεντέλης (Είναι κτισμένη στις 

ανατολικές παρυφές της Πεντέλης. Ιδρύθηκε το 10
ο
 αιώνα. Το 1680 ανήμερα του Πάσχα, πειρατές έσφαξαν όλους τους μοναχούς 

εκτός από δυο που έλειπαν -179- οι οποίοι αγιοποιήθηκαν το 1992. Σήμερα είναι γυναικεία μονή).  Ακολούθως επίσκεψη και 

προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη που αποτελεί τόπο προσκυνήματος ενός Αγίου που έγινε γνωστός για τα 

θαύματά του και πλέον αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο, ιδιαίτερα ανθρώπους που αναζητούν την ίαση 

ασθενειών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   

 

 

 

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 για προσκύνημα στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας με τη θαυματουργή εικόνα και το 

Άγιο λείψανό της. Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι της Άνδρου (Γαύριο), απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για το νησί της 

Μεγαλόχαρης, την Τήνο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΑΘΗΝΑ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ-ΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ ΘΗΒΑ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑ ΒΑΓΙΑ- ΑΘΗΝΑ 

3η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ-ΑΘΗΝΑ  

4
η
 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ 



 

 

 

 

 

Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου

εικόνας της Μεγαλόχαρης.  Ο Ναός είναι κτισμένος στο σημείο, όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο, μετά 

από όραμα της μοναχής Οσίας Πελαγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 

Οσίας Πελαγίας (Κεχροβούνι). Επιστροφή 

Το απόγευμα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον εσπερινό.  Διανυκτέρευση.

 

 

  

Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι της Τήνου.

παλαιοχριστιανικό Ναό της Ελλάδος (4
ου

Εκατονταπυλιανή και δίπλα το Βυζαντινό Μουσείο. Ο Ναός ονομάστηκε έτσι γιατί 

σημαίνει ότι κτίστηκε κατά την πόλη) έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες και η εκατοστή της πόρτα είναι κλειστή και θα ανοίξει

οι Έλληνες πάρουν την Πόλη. Αναχώρηση για προσκύνημα στη 

Φιλοθέου Ζερβάκου (άβατο για γυναίκες). Συνεχίζουμε για τη Νάουσα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Το απόγευμα θα 

επιστρέψουμε στην Παροικιά. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια μέσα στα γραφικά σοκάκια. Αργά το απόγευμα αναχώρ

για τον Πειραιά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για εκδρομή στην 

έχουμε εκκλησιασμό. Στη συνέχεια θα αναχώρηση  για το 

Ρώσου. Χρόνος για γεύμα. Αναχώρηση για την 

τάφο του Αγίου  Ιάκωβου Τσαλίκη. Επιστροφή στην Αθήνα. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

Λάρνακα.  

 

Τιμή :  

 Σε δίκλινο/Τρίκλινο   

 Σε μονόκλινο   

 Παιδί (2-12 χρονών με δυο μεγάλους)

Η τιμή περιλαμβάνει : 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.

� 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Τήνο με πρωινό (ΟΑΣΙΣ 18

� 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 * στην Αθήνα με πρωινό (ΤΙΤΑΝΙΑ 15

� 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Αθήνα με πρωινό (

� Εισιτήρια καραβιού για Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Πειραιά. 

� 5 γεύματα ή δείπνα. 

� Ασφάλεια ταξιδιού. 

� Εκδρομές-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο

� Έμπειρο αρχηγό του Γραφείου μας.

� Φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία . 

� Μεταφορά Λευκωσία – Αεροδρόμιο Λάρνακας 

� 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 13/12/2018 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές. Η δήλωσή σας πρέπει 

να συνοδεύεται με €250 προκαταβολή, 

σας, που να λήγουν τουλάχιστον έξι

� Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα δοθεί σειρά προτεραιότητας.

 

5η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ 

6
η
 ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7
η
 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΕΥΒΟΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ

Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου (βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο μας) και προσκύνημα της 

Ο Ναός είναι κτισμένος στο σημείο, όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο, μετά 

από όραμα της μοναχής Οσίας Πελαγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 

 στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια στα γραφικά δρομάκια της Τήνου. 

Το απόγευμα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον εσπερινό.  Διανυκτέρευση. 

Τήνου. Αναχώρηση με δελφίνι για την Πάρο. Άφιξη στην Πάρο και επίσκεψη στον αρχαιότερο 
ου

 αιώνα) που κτίστηκε από τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, 

και δίπλα το Βυζαντινό Μουσείο. Ο Ναός ονομάστηκε έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η Καταπολιανή (που 

σημαίνει ότι κτίστηκε κατά την πόλη) έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες και η εκατοστή της πόρτα είναι κλειστή και θα ανοίξει

οι Έλληνες πάρουν την Πόλη. Αναχώρηση για προσκύνημα στη Μονή Λογγοβάρδας, όπου βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού γέροντα 

(άβατο για γυναίκες). Συνεχίζουμε για τη Νάουσα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Το απόγευμα θα 

επιστρέψουμε στην Παροικιά. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια μέσα στα γραφικά σοκάκια. Αργά το απόγευμα αναχώρ

για τον Πειραιά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Πρόγευμα. Αναχώρηση για εκδρομή στην Εύβοια. Μέσω της Εθνικής Οδού θα κατευθυνθούμε στη Χαλκίδα

έχουμε εκκλησιασμό. Στη συνέχεια θα αναχώρηση  για το Νέο Προκόπι όπου θα προσκυνήσουμε το λείψανο του 

. Χρόνος για γεύμα. Αναχώρηση για την Ιερά  Μονή του Οσίου Δαυίδ όπου θα προσκυνήσουμε την 

. Επιστροφή στην Αθήνα. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

 € 860 

 € 1020 

12 χρονών με δυο μεγάλους)  € 700 

 Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει 1 αποσκευή και 1 χειραποσκευή).

Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Τήνο με πρωινό (ΟΑΣΙΣ 18-20/7/2019). 

3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 * στην Αθήνα με πρωινό (ΤΙΤΑΝΙΑ 15-18/7/2019). 

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στην Αθήνα με πρωινό (CRYSTAL CITY ή παρόμοιο 20/7/2019).

Εισιτήρια καραβιού για Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Πειραιά.  

ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 

Έμπειρο αρχηγό του Γραφείου μας. 

 

Αεροδρόμιο Λάρνακας – Λευκωσία. 

Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια. 

ιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 13/12/2018 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές. Η δήλωσή σας πρέπει 

προκαταβολή, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 25/02/2019, και το διαβατήριο ή την ταυτότητά 

σας, που να λήγουν τουλάχιστον έξι μήνες μετά από την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 15 μέρες πριν την αναχώρηση.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα δοθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ημερομηνία Έκδοσης : 07/01/2019

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ-ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

(βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο μας) και προσκύνημα της θαυματουργής 

Ο Ναός είναι κτισμένος στο σημείο, όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο, μετά 

από όραμα της μοναχής Οσίας Πελαγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι της 

στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια στα γραφικά δρομάκια της Τήνου. 

. Άφιξη στην Πάρο και επίσκεψη στον αρχαιότερο 

αιώνα) που κτίστηκε από τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, την Παναγία την 

σύμφωνα με την παράδοση η Καταπολιανή (που 

σημαίνει ότι κτίστηκε κατά την πόλη) έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες και η εκατοστή της πόρτα είναι κλειστή και θα ανοίξει όταν 

ίσκεται ο τάφος του μακαριστού γέροντα 

(άβατο για γυναίκες). Συνεχίζουμε για τη Νάουσα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Το απόγευμα θα 

επιστρέψουμε στην Παροικιά. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια μέσα στα γραφικά σοκάκια. Αργά το απόγευμα αναχώρηση με Ferry Boat 

για τον Πειραιά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

Εθνικής Οδού θα κατευθυνθούμε στη Χαλκίδα.  Στη διαδρομή θα 

όπου θα προσκυνήσουμε το λείψανο του Αγίου Ιωάννη του 

όπου θα προσκυνήσουμε την Κάρα του Αγίου και τον 

. Επιστροφή στην Αθήνα. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

Λάρνακα (περιλαμβάνει 1 αποσκευή και 1 χειραποσκευή). 

20/7/2019).    

όμοιο 20/7/2019). 

ιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 13/12/2018 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές. Η δήλωσή σας πρέπει 

και το διαβατήριο ή την ταυτότητά 

μήνες μετά από την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 15 μέρες πριν την αναχώρηση. 

Ημερομηνία Έκδοσης : 07/01/2019 

ΝΑΖ 17Ν-2019 

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ- ΛΑΡΝΑΚΑ 


