
 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 77771717 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 7 Μέρες 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ & ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Προσφέρουμε 10% έκπτωση στις πιο κάτω τιμές για κρατήσεις που θα γίνουν 

μέχρι 30 Ιουνίου 2020 
 

Αναχωρήσεις: 28/09, 20/10, 02/11 

 

Πτήσεις με Aegean:  

A37551 Λάρνακα – Θεσσαλονίκη 10:20 – 12:20              

A37552 Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 20:50 – 22:40 

 

Τιμές ανά άτομο: Δίκλινο €530 / Μονόκλινο €580 

 

1η Μέρα: Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Σουρωτή – Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια – 

Άγιος Πρόδρομος – Ουρανούπολη 

Αναχώρηση από το Αεροδρόμιο Λάρνακας για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και επιβίβαση σε 

κλιματιζόμενο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Σουρωτή, όπου θα επισκεφθούμε το 

γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με την εκκλησία του Αγίου 

Αρσενίου και τον Τάφο του Αγίου Παισίου. Ακολούθως, θα προσκυνήσουμε στο 

Σταυροπηγιακό και Πατριαρχικό μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας 

και το μεσημέρι θα απολαύσουμε παραδοσιακό σουβλάκι στο χωριό Άγιος 

Πρόδρομος, χωριό της Θράκας. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη κωμόπολη του 

Αγίου όρους, την Ουρανούπολη. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. Χαρείτε την όμορφη 

πόλη. 

 

2η-6η Μέρα: Θα απολαύσουμε το Άγιο Όρος 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την είσοδο μας στον Άγιο Όρος. Μετά από μια 

πανέμορφη διαδρομή, όπου θα θαυμάσουμε Αγιορείτικα Μοναστήρια, θα 

καταλήξουμε στο λιμάνι του Αγίου Όρους, τη Δάφνη. Μια μικρή ξεκούραση στο 

καφενεδάκι και αρχίζει το Ιερό προσκύνημα μας. Θα επισκεφθούμε αρκετά 

μοναστήρια, θα διανυκτερεύσουμε σε διαφορετικά μοναστήρια και θα 

προσκυνήσουμε πληθώρα Αγίων λειψάνων και θαυματουργών εικόνων.  

Ένα πνευματικό ταξίδι, όπου θα γνωρίσουμε τα ιερότερα κειμήλια της Ορθοδοξίας. 

Θα γνωρίσουμε διορατικούς και πνευματικούς γέροντες, που θα γίνουν αρχή για την 

ζωή σας. Ένα προσκύνημα σταθμός που θα  εντυπωσιάσει. 

 

6η Μέρα: Άγιο Όρος – Ουρανούπολη  – Θεσσαλονίκη 

Από το λιμάνι του Αγίου όρους την Δάφνη, θα πάρουμε το πλοίο όπου θα 

αναχωρήσουμε για την όμορφη Ουρανούπολη. Εκεί θα μας περιμένει το δικό μας 

λεωφορείο, όπου θα αναχωρήσουμε για Θεσσαλονίκη, μέσω μιας καταπράσινης 

διαδρομής της κεντρικής Χαλκιδικής. Φτάνοντας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, θα 

κάνουμε μια ξενάγηση στη νέα και παλιά πόλη και θα προσκυνήσουμε στον Άγιο 

Δημήτριο. Ακολούθως, θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο, όπου θα διανυκτερεύσουμε. 

Ελεύθερο βράδυ, για να απολαύσετε την όμορφη πόλη του Θερμαϊκού.   

 

7η Μέρα: Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για ψώνια στη φθηνή αγορά της Θεσσαλονίκης. Αργά 

το απόγευμα, αναχώρηση για το Αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση μας, για 

επιστροφή στην Κύπρο με τις πιο όμορφες αναμνήσεις.  

 



 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 77771717 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με έμπειρο αρχηγό και κλιματιζόμενο 

λεωφορείο. 

 2 βράδια σε ξενοδοχεία Β΄κατ. Θεσσαλονίκη, Ουρανούπολη με πρόγευμα.  

 Αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας, εκδρομές, ξεναγήσεις. 

 Η έκδοση και η πληρωμή του διαμονητήριου για την είσοδο στο Άγιο Όρος. 

 Τα πλοιάρια εισόδου και εξόδου στο Άγιο Όρος και η διακίνηση μας εντός του 

Αγίου Όρους με πλοιάρια και λεωφορειάκια.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:       

 Φαγητά και ποτά εκτός Αγίου όρους. 

 Μεγάλη αποσκευή 

 Φιλοδωρήματα. 

 Η διακίνηση στο Άγιο όρος γίνεται με μικρά λεωφορεία, ή πεζοπόροι και μικρά 

καράβια. Έτσι, υπάρχει στενότητα χώρου και στο προσκύνημα παίρνουμε μόνο 

σακίδιο ώμου, ή μικρή αποσκευή μέχρι 10 κιλά. 

 Ασφάλεια ταξιδιού. 

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

προτεινόμενο. 

 
Σημειώσεις:  

 Δεν προσφέρεται φαγητό στο αεροπλάνο. 

 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.  

 Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο 

αν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών και με πληρωμή επιτόπου.  


