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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 6 Μέρες 
Αργία της γιορτής του Αγίου Πνεύματος  
 

Πτήσεις με BLUE AIR: 

Αναχώρηση: 15 Ιουνίου 2019  OB5161 Λάρνακα – Αθήνα 07:30 – 09:45 

Επιστροφή: 20 Ιουνίου 2019  OB5362 Αθήνα – Λάρνακα 21:00 – 22:30 
 

 

Τελικές τιμές ανά άτομο: Δίκλινο/Τρίκλινο €595 / Μονόκλινο €715 / Παιδί €515 
 Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις και πληρωμή προκαταβολής 30% μέχρι 10/04/2019. 

 Αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων με τις πιο πάνω τιμές, 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 Τιμή παιδιού ισχύει όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες.  
 

1η Μέρα: Αθήνα – Μονή Όσιου Εφραίμ – Παναγία Γοργοηπηκόου – Ισθμός Κορίνθου – Αγία 

Θεοδώρα Βάστας – Τρίπολη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη και άμεση 

αναχώρηση για την Ιερά μονή του Οσίου Εφραίμ στην Νέα Μάκρη Όρος των Αμώνων, όπου 

φυλάσσεται το σκήνωμα του Οσίου Εφραίμ. Στη συνέχεια, μέσω Εγνατίας οδού θα κατευθυνθούμε 

για την Ελευσίνα. Θα ανηφορίσουμε για την Μάντρα Αττικής, όπου θα επισκεφθούμε το γυναικείο 

μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία Γοργοηπήκοο. Θα προσκυνήσουμε την θαυματουργή 

εικόνα της Παναγίας. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τον Ισθμό της Κορίνθου όπου θα 

ξεκουραστούμε και θα θαυμάσουμε την διώρυγα που ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό. 

Ακολούθως, θα επισκεφθούμε το ξακουστό παρεκκλήσι της Αγίας Θεοδώρας Βάστας με τα 

δεκαεπτά δέντρα στην οροφή. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Τέλος, θα 

φτάσουμε στην Τρίπολη όπου θα διανυκτερεύσουμε σε κεντρικό ξενοδοχείο, ανάμεσα σε 

καφετέριες, καταστήματα και εστιατόρια. 
 

2η Μέρα: Άγιος Πέτρος – Παναγία Μαλεβή – Ναύπλιο – Όσιος Πατάπιος – Αθήνα 

Μετά το πρόγευμα, θα διασχίσουμε τον Πάρνωνα, θα περάσουμε από τον Άγιο Πέτρο, ξακουστό 

θέρετρο και καταλήγουμε στο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής Μυροβλήτισσας, μία από τις 

θαυματουργές εικόνες που αγιογράφησε ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς. Συνεχίζουμε, για το 

Άστρος, ιστορικό χωριό του 1821 όπου θα επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Μονή Λουκούς. Στη συνέχεια, μέσα σε μια παραλιακή διαδρομή θα 

φθάσουμε στο ιστορικό Ναύπλιο, με το Μπούρτζι, την Ακροναυπλία, Παλαμήδι και άλλες ομορφιές 

της πόλης. Προαιρετικό γεύμα και το απόγευμα αναχώρηση για την Αθήνα. Καθοδόν θα κάνουμε 

στάση στο Λουτράκι, όπου θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο σώμα του Οσίου Παταπίου στο 

ομώνυμο μοναστήρι, θαυματουργός Άγιος για ανίατες ασθένειες. Άφιξη στην Αθήνα, μεταφορά 

στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 
 

3η Μέρα: Όσιος Πορφύριος – Μονή Μακρυμάλλη (Άγιος Παρθένιος) – Άγιος Ιωάννης Ρώσος – 

Μονή Οσίου Δαυίδ / Ιάκωβου Τσαλίκη – Χαλκίδα 

Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στην Εύβοια. Στη διαδρομή θα σταματήσουμε στο χωριό Μήλεσι 

Ωρωπού και θα επισκεφθούμε το Ιερό ησυχαστήριο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που 

κτήτορας είναι ο Όσιος Πορφύριος. Επόμενη στάση το παραδοσιακό χωριό Ψαχνά, όπου θα 

επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Μακρυμάλλη και θα προσκυνήσουμε την μυρόβλητη κάρα του Αγίου 

Παρθενίου (θαυματουργός Άγιος για ανίατες ασθένειες). Συνεχίζουμε για το χωριό Προκόπη, όπου 

θα προσκυνήσουμε το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη Ρώσου. Προαιρετικό φαγητό και 

συνεχίζουμε για το χωριό Ροβιές, όπου θα προσκυνήσουμε την τίμια κάρα του οσίου Δαυίδ στο 

ομώνυμο μοναστήρι, το τάφο και το κελί του Οσίου Ιάκωβου Τσαλίκη. Επιστροφή στην Αθήνα. 

Διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα: Αγία Μαρίνα – Παναγία Μυροβλύτισσα – Άνδρος 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ραφήνα, όπου θα πάρουμε το καράβι για την Άνδρο. Άφιξη στο 

Γαύριο και μέσω μιας όμορφης διαδρομής θα επισκεφθούμε το ξακουστό μοναστήρι της Αγίας 

Μαρίνας, με την θαυματουργή εικόνα της Αγίας. Παράκληση και προσκύνημα στα Άγια λείψανα. 
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Ξεκούραση και χρόνος για να γνωρίσετε τους γέροντες της Μονής. Συνεχίζουμε για το Μοναστήρι 

του Αγίου Νικολάου, όπου θα προσκυνήσουμε αρκετά Άγια λείψανα και προπάντων την Παναγία 

Μυροβλύτισσα. Ακολούθως, θα μεταβούμε στην πρωτεύουσα για προαιρετικό γεύμα και να 

χαρούμε τον πεζόδρομο με τα λογής μαγαζάκια. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 

Τακτοποίηση δωματίων. Απολαύστε την παραδοσιακή Άνδρο με την αρχιτεκτονική των 

νεοκλασικών σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και γραφικά καλντερίμια που συντελούν 

πανέμορφους ζωγραφικούς πίνακες. Η Άνδρος είναι αρχοντική, γνήσια,  Κυκλαδίτισσα, με 

διαφορές που την κάνουν μοναδική. Επισκεφθείτε τα παραδοσιακά ταβερνάκια της Άνδρου και 

δοκιμάστε την ντόπια εύγεστη κουζίνα και τα μοναδικά αρωματικά κρασιά. Διανυκτέρευση. 
 

5η Μέρα: Άνδρος – Μονή Παναχράντου – Γαύριο – Τήνος 

Πρόγευμα και εκκλησιασμός στο Μοναστήρι της Παναχράντου και Αγίου Παντελεήμονα με την 

θαυματουργή εικόνα της Παναχράντου, την κάρα του θαυματουργού Αγίου Παντελεήμονα και 

πληθώρα αγίων λειψάνων. Στη συνέχεια, μεταφορά στο Γαύριο, όπου θα πάρουμε το καράβι για 

να πλεύσουμε στην κοσμοπολίτικη Τήνο. Άφιξη το μεσημέρι, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας που 

βρίσκεται μέσα στο πεζόδρομο κοντά στην Εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, στην Μονή Κεχροβουνίου. Θα συνεχίσουμε με 

ένα φανταστικό γύρο στο νησί. Το ιστορικό χωριό Πύργος, με το λιμάνι του Πανόρμου, το 

φαινόμενο του χωριού  Βώλαξ, το κάστρο στο Ξώμπουρκο, Περιστερεώνες της κοιλάδας 

Ταραμπάδος και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα και θέα από το Πασακρωτήρι της Χώρας. Προαιρετικό 

γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Αργά το απόγευμα, επιστροφή στην Τήνο. Προσκύνημα στην 

Παναγία μας και εσπερινός όσοι θέλουν. Το βράδυ, χαρείτε την κοσμοπολίτικη Χώρα με της λογής 

ταβέρνες, καφετέριες και καταστήματα που είναι ανοικτά μέχρι αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση. 
 

6η Μέρα: Τήνος, Αθήνα 

Εκκλησιασμός στην Παναγία μας. Ακολούθως, πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθεροι για ψώνια. 

Το μεσημέρι ετοιμασία των αποσκευών μας και αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα πάρουμε το 

καράβι για να πλεύσουμε στην Ραφήνα. Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής μας για Λάρνακα. 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με Blue Air. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.  

 Σνακ κατά την διάρκεια της πτήσης. 

 Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 Ξενοδοχεία 4* στην Αθήνα με πρόγευμα. 

 Ξενοδοχεία 3* στην Τρίπολη, Άνδρο και Τήνο με πρόγευμα.  

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Άνδρο – Τήνο – Ραφήνα με fast ferries θέσεις οικονομικές στα 

σαλόνια (τα πλοία είναι κρουαζιερόπλοια με ανέσεις όπως σαλόνια, καφετέριες καταστήματα.  

 Έμπειρος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.    

 Το λεωφορείο θα είναι μαζί σας συνέχεια και στη διαδρομή των νησιών. 
 

Δεν περιλαμβάνονται:    

 Φαγητά και ποτά. 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Ασφάλεια ταξιδίου προαιρετική. 

 Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.  
 

Σημειώσεις:  

 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραλειφθεί 

καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και κανονισμών. 


