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Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση
και υλοποίηση απλών, πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η 28χρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, με την τελευταία αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να έχετε πλήρη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση, εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazi.travel θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες τις προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι και σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών τόσο
στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας με στόχο να εξασφαλίσουμε για εσάς την καλύτερη
ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με εμπειρία 28 χρόνων και σεβασμό η εταιρία μας ειδικεύεται και στον θρησκευτικός τουρισμός. Μια εναλλακτική
μορφή τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να γνωρίσουν τη μεγαλοπρέπεια της πίστης τους. Χιλιάδες βυζαντινές εκκλησίες, αμέτρητα εκκλησάκια, μοναστήρια, μονές και τοποθεσίες για ιερό προσκύνημα είναι
μερικά από τα στοιχεία που προκαλούν δέος στους επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.Αξιοποιώντας την
πολύχρονη πείρα μας στο χώρο του τουρισμού και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είμαστε έτοιμοι να
προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.
Αφήστε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας να σας ταξιδέψουν στους ευλαβικούς τόπους της Ελλάδας και του
εξωτερικού.

Η
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ
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Γνωρίζουμε και ενημερωνόμαστε συνέχεια για κάθε προορισμό, αξιοθέατα, ανθρώπους, ξενοδοχεία, εστιατόρια,
πολιτιστικούς χώρους και χώρους λατρείας και ότι άλλο έχει σχέση με το μέρος που θέλετε να επισκεφθείτε.
28 χρόνια ταξιδεύουμε mazi σας όλο τον κόσμο και η εμπειρία μας αυτή μας κάνει να ξεχωρίζουμε για τις λεπτομέρειες:
• Διπλωματούχοι ξεναγοί
• Ενημερωτικό πρόγραμμα της εκδρομής με φωτογραφικό υλικό
• Πολυτελή λεωφορεία με έμπειρους οδηγούς

Προσκυνηματική εκδρομή στα
Μοναστήρια Ρουμανίας

7 ημέρες /6 νύχτες

Η Ρουμανία είναι σταυροδρόμι φυλών και πολιτισμών, γλωσσικών διαφοροποιήσεων και θρησκευτικών αποκλίσεων, που δεν συναντιούνται αλλού στη
Βαλκανική, ακόμη και στην Ευρώπη ολόκληρη.

> ΗΜΕΡΑ 1 | Βουκουρέστι
Πρωινή αναχώρηση. Μπαίνουμε στο έδαφος της Ρουμανίας και σε μία
ώρα φθάνουμε στο Βουκουρέστι, όπου αφού τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο, παίρνουμε το δείπνο μας.
> ΗΜΕΡΑ 2 | Βουκουρέστι – Σινάια–Πιάτρα Νεαμτ
Πρωινό. Επίσκεψη στην Ι. Μονή Τσερνίκα και στον Πατριαρχικό ναό
των Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης, ξενάγηση πόλης. Αναχώρηση για
Σινάϊα και προσκύνημα στην Ι. Μ. της Σινάια (Αγίας Τριάδος). Στη
συνέχεια αναχώρηση με τελικό προορισμό την Πιάτρα Νεαμτ. Εάν
ο χρόνος μας το επιτρέψει επισκεπτόμαστε την Ι. Μ. Μπιστρίτσα.
Άφιξη στην Πιάτρα Νεαμτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
> ΗΜΕΡΑ 3 | Μοναστήρια Μολδαβίας
Μετά το πρωινό ξεκινούμε για τα μοναστήρια της Μολδαβίας.
Μονή Βάρατεκ: Αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Μονή
Σιχάστρια: η ονομασία της Μονής προέρχεται από την ελληνική λέξη
ΗΣΥΧΑΣΤΡΙΑ κτισμένη τον 17ο αιώνα. Μονή Σέκου, Μονή Νεαμτ: ένα
από τα μεγαλύτερα Μοναστήρια της Ρουμανίας. Μονή Αγάπια.
> ΗΜΕΡΑ 4 | Μοναστήρια Μπουκοβίνας – Σουτσεάβα
Πρωινό και αναχώρηση για τα ιστορικά μοναστήρια της
Μπουκοβίνας. Μονή Χουμόρ και Μονή Βορονέτ:. Μονή Μολντοβίτα,
Μονή Σουτσεβίτα:. Άφιξη στη Σουτσεάβα και επίσκεψη στην
Αρχιεπισκοπή, το Ναό του Αγ. Ιωάννου του Νέου (προσκύνημα
σκηνώματος) και το αγίασμα του Αγίου Ιωάννου. Συνεχίζουμε για το
Χουμορουλούι όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
> ΗΜΕΡΑ 5 | Μονή Πούτνα – Ιάσιο
Πρωινό και αναχώρηση την Ι. Μ. Πούτνα. Άφιξη στο Ιάσιο και
ξενάγηση στην πόλη,. Επίσκεψη στον Ι. Ν. των Τριών Ιεραρχών και
στον καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής (αγία του 11ου αιώνα
από την Θράκη) . Ι.Μ. Γκόλια ,Ι. Ν. του Αγίου Σάββα ,Ι. Ν. Αγίου
Νικολάου κτισμένος από τον Αγ. Στέφανο τον Μέγα Επίσης θα
επισκεφθούμε την Ι. Μ. Τσιέτα – Τσούια Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
H ekδρομη περιλαμβανει
► Όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με σύγχρονο
κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. ► Έξι διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα. ►Ξεναγήσεις-περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό, ελληνόφωνο ξεναγό. ► Έξοδα
συνόρων και Φ.Π.Α. ► Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

> ΗΜΕΡΑ 6 | Ιάσιο – Βουκουρέστι
Αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε για το Βουκουρέστι. Άφιξη το
απόγευμα στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 7 | Βουκουρέστι – Θεσσαλονίκη
Ξημερώματα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Το βράδυ άφιξη
στη Θεσσαλονίκη.

H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
► Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ρητά ή αναφέρεται
ως προαιρετικό.

info

Όλα τα προγράμματα είναι ενδεικτικά.
Το οριστικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα τον τόπο
αναχώρησης
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Προσκυνηματική εκδρομή στον
Πόντο
8 ημέρες /7 νύχτες

O Εύξεινος Πόντος ή Μαύρη Θάλασσα είναι θάλασσα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.. Τα νερά αυτά χωρίζουν την Ανατολική Ευρώπη από τη Δυτική
Ασία. Η Μαύρη Θάλασσα συνδέεται επίσης με τη Θάλασσα του Αζόφ από τον Πορθμό του Κερτς.

> ΗΜΕΡΑ 1 | Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη
Αναχώρηση. Διέλευση από Εγνατία Οδό, σύνορα Κήπων, έλεγχος
διαβατηρίων, σύντομη επίσκεψη στο κατάστημα αφορολόγητων
ειδών και στη συνέχεια μέσω Μαλγάρων, Ραιδεστού φθάνουμε
νωρίς το απόγευμα στην Κων/πολη. Πρώτη γνωριμία με τις ομορφιές
της Πόλης, προαιρετική κρουαζιέρα στα χιλιοτραγουδισμένα στενά
του Βοσπόρου. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ξεκούραση
και το βράδυ μπορούμε να γευτούμε την πολίτικη κουζίνα σε μία
από τις τόσες ταβέρνες της Πόλης Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 2 |Κωνσταντινούπολη – Σαμψούντα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω κρεμαστής γέφυρας του Βοσπόρου,
διασχίζουμε τη Νικομήδεια και φθάνουμε στο καταπράσινο Μπολού
(αρχαίο Βιθύνιο) και Μερζιφούντα, τη γενέτειρα της Αγ. Βαρβάρας.
Αργά το βράδυ άφιξη στη Σαμψούντα (την αρχ. Αμισό) Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 3 |Σαμψούντα– Φάτσα –Ορντού–ΚερασούνταΜατσούκα Τραπεζούντας
Πρωινό και αναχώρηση για να περιηγηθούμε στην ελληνική συνοικία
της Σαμψούντας. Αφού περάσουμε από την αρχαία πόλη Θεμίσκυρα
ή Τσαρσαμπά, φτάνουμε στην Οινόη Uniye. Διασχίζουμε τις ακτές
του Ευξείνου Πόντου, περνάμε από Φάτσα και φτάνουμε στα
Κοτύωρα (Ordu). Στη συνέχεια περνάμε από την φημισμένη πόλη
για την παραγωγή κερασιών, Κερασούντα.Ξενάγηση της πόλης
και επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Ακολούθως μέσω
Τρίπολης όπου θα δούμε τα ερείπια της εκκλησίας της Ζωοδόχου
Πηγής φτάνουμε στην Τραπεζούντα. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 4 | Τραπεζούντα – Παν. Σουμελά – Τραπεζούντα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το όρος του Μελά. Περνώντας από
τη Ματσούκα, φτάνουμε στο όρος του Μελά (ΣΟΥΜΕΛΑ) όπου το
σπήλαιο το οποίο εξελίχθηκε σε σημαντικό μοναστήρι, φτάνουμε
μέχρι το παρεκκλήσι Αγίας Βαρβάρας και από μια απόσταση
βλέπουμε από έξω το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Στη
διαδρομή περνώντας από Σούρμενα και Οφη, σκαρφαλώνουμε
H ekδρομη περιλαμβανει
► Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο ► Τις διαν/σεις με πρωινά
σε ξενοδοχεία 4* στην Κωνσταντινούπολη, στην Σαμσούντα, στην
Τραπεζούντα και στην Αμάσεια ► 5 δείπνα στα ξενοδοχεία, εκτός
της Κωνσταντινούπολης ► Ξεναγήσεις με ελληνόφωνο ξεναγό ►
Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου μας ► Ξεναγήσεις – περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα ► Πλήρης Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
και Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ► Φ.Π.Α
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σε υψόμετρο 1100 μέτρων για να φτάσουμε στη λίμνη Σαράχο.
Επιστροφή στη Τραπεζούντα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 5| Τραπεζούντα ( ξενάγηση πόλης )
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από το μουσείο της Αγίας
Σοφίας με την εκπληκτική αρχιτεκτονική και τις αγιογραφίες της, το
Φροντιστήριο Τραπεζούντος, το μεγαλύτερο σχολείο της Ανατολής,
την έπαυλη του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, σήμερα Ατατούρκ Κιοσκ
όπου βρίσκεται στο λόφο Σοούκ Σού (Κρυονέρι). Στη συνέχεια θα
δούμε την Παναγία Χρυσοκέφαλου, που αποτέλεσε το μητροπολιτικό
ναό της Τραπεζούντας, θα δούμε τον Ναό του Αγ. Ευγενίου,
πολιούχου της Τραπεζούντας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να
ανηφορήσουμε προς το Μίθριον Ορος, τον λόφο Μπόζτεπε αλλά και
την Μονή Θεοσκεπάστου, που βρίσκεται στους πρόποδές του. Στη
συνέχεια θα δούμε το σπίτι της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, τα κτήρια
των τραπεζών Καπαγιαννίδη και Φωστηρόπουλου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 6 | Τραπεζούντα – Πλάτανα – Σαμσούντα Αμάσεια
Πρωινό και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα
Πλάτανα (αρχ. Ερμώνασσα), στην παραλία της θα δούμε το μνημείο
του Πόντιου λυράρη. Φτάνουμε στη Αμάσεια.Άφιξη στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 7| Αμάσεια – Κωνσταντινούπολη
Πρωινό και ξεκινάμε για ξενάγηση στην Αμάσεια,και την πρωτεύουσα
του Μιθριδατικού Βασιλείου του Πόντου. Ακριβώς απέναντι στη
βόρεια όχθη του Ίρη ποταμού, υψώνονται οι βασιλικοί λαξευμένοι
τάφοι των Μιθριδατών, το ιστορικό κάστρο και τα τείχη της πόλης.
Στη συνέχεια αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Άφιξη αργά το
βράδυ στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 8 | Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για να μεταβούμε στο ιστορικό Φανάρι για
να επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ι. Ναό του
Αγ. Γεωργίου Κατόπιν αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. άφιξη αργά το
βράδυ στην πόλη μας.
H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Εισόδους μουσείων – αρχαιολογικών χώρων – εκκλησιών
► Διασκεδάσεις, επιπλέον γεύματα, ποτά, εκδηλώσεις και γενικά
ότι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
► Φιλοδωρήματα

Προσκυνηματική εκδρομή στη
Μικρά Ασία
5 ημέρες /4 νύχτες

(ΣΜΥΡΝΗ – ΕΦΕΣΟΣ) Ένας μέγιστος εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών και πολιτισμών. Κατά αυτόν τον
τρόπο περιγράφουν πολλοί τη Μικρά Ασία του τότε. Από τους 370000 κατοίκους της πόλης, οι 165.000 ήταν Έλληνες. Το ελληνικό στοιχείο, διάσπαρτο
σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ανατολίας μακροημέρευε κυρίως στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΣΜΥΡΝΗ
Συγκέντρωση και αναχώρηση το πρωί με προορισμό τα ιστορικά
μικρασιατικά παράλια. Στάση στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος
διαβατηρίων ή ταυτοτήτων, και συνεχίζουμε την διαδρομή μας
για τον σημερινό μας προορισμό που είναι η χιλιοτραγουδισμένη
Σμύρνη. Περνώντας έξω από την Κεσσάνη φτάνουμε στη Μάδυτο,
από όπου με φέρυ-μπόουτ περνάμε στη Δαρδανία/Τσανάκαλε, μέσω
του Αδραμυττίου Όρους των μικρασιατικών παραλίων, φθάνουμε το
απόγευμα στην ιστορική Σμύρνη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο, χρόνος ελεύθερος στην παραλία, διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 2 | ΣΜΥΡΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ- ΑΡΤΑΚΗ ΚΥΖΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το κέντρο της παλιάς πόλης,
όπου θα δούμε τα λίγα κτίρια που σώζονται. Το Τελωνείο στο Κορδόνι,
την παραλιακή Λεωφόρο, το παλιό Διοικητήριο, την ελληνική γειτονιά
της Πούντας, το ναό του Αγ. Βουκόλου που αναπαλαιώνεται και το
πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, που δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και
σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο. Από την Ακρόπολη, το κάστρο του
Κατιφέ Καλέ θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και του κόλπου. Τέλος
θα επισκεφθούμε την Ελληνιστική-Ρωμαική Αγορά η οποία χτίστηκε
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζουμε στην Αρτάκη να
δούμε την εκκλησία Παναγία Φανερωμένη.
> ΗΜΕΡΑ 3 | Σμύρνη – Κορδελιό – Έφεσος (Εσπερινός)–
Κουσάντασι
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για να περιηγηθούμε στο κέντρο της
παλιάς πόλης, το ναό του Αγ. Βουκόλου (Άη Βούκλας-(μοναδική
ορθόδοξη εκκλησία της σημερινής Σμύρνης) που αναπαλαιώνεται
στην περιοχή Basmane. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτές, το
Κορδελιό διέθετε ελληνορθόδοξη κοινότητα με δύο ενορίες: την Αγία
Άννα και τον Άγιο Ιωάννη. Συνεχίζουμε για την Έφεσο, Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στο Κουσάντασι , δείπνο, διανυκτέρευση.

H ekδρομη περιλαμβανει
► Όλες τις μετακινήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πούλμαν
► 4 Διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*με ημιδιατροφή
► Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. ► Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου μας. ► Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής
ευθύνης

> ΗΜΕΡΑ 4 | Έφεσος (Θεία Λειτουργία στην Βασιλική του
Αγ. Ιωάννου) – Σόκια – Κελεμπέσι–Δωμάτια–Μαίανδρος
Ποταμός – Άκιοι
Μετάβαση στην Νέα Έφεσο (Σελτσούκ). Ακολουθεί επίσκεψη σε
τόπους ιστορικούς και δοξασμένους διαχρονικά. Ως έδρα η επισκοπή
Ανέων και μετέπειτα μητρόπολη είχε την πόλη Σώκια (Σέβκε). Κοντά
στα Σώκια βρίσκονταν εύπορα χωριά: το Νεοχώριον, Κελεμπέσι,
Δωμάτια, Ακ-κϊοι, Βαγάρασι, Γέροντας. Λαμπρά εκπαιδευτήρια
λειτούργησαν στα Σώκια. Θα επισκεφθούμε τα Σόκια και τα
Δωμάτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Κουσάντασι, δείπνο,
διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 5 | Κουσάντασι – Αϊβαλί (Μοσχονήσι) –
Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχωρούμε για το Αϊβαλί, Το
Γυμνάσιο της πόλης. Στο διπλανό Μοσχονήσι, θα δούμε την εκκλησία
των Ταξιαρχών. Συνεχίζουμε για τα σύνορα. Άφιξη στην πόλη μας το
βράδυ, γεμάτοι με μνήμες και συναισθήματα.

H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
► Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ρητά ή αναφέρεται
ως προαιρετικό.
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Προσκυνηματική εκδρομή στους
Aγίους Τόπους
5 ημέρες /4 νύχτες

Ο όρος Άγιοι Τόποι αναφέρεται στους τόπους όπου έδρασε ο Χριστός, έζησαν οι προπάτορες του και διαμορφώθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Οι
Άγιοι Τόποι έχουν ιστορική και θρησκευτική αξία όχι μόνο για τους Χριστιανούς, αλλά και για τους Ιουδαϊστές, τους Μουσουλμάνους και μία πληθώρα
θρησκειών, ενώ παράλληλα αποτελούν πεδίο έλξης και ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει κάποια πνευματική ή ιστορική αναζήτηση.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ –ΒΗΘΛΕΕΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθ. Βενιζέλος όπου μετά
τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Τελ Αβίβ,
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Βηθλεέμ, όπου
θα επισκεφθούμε το χωριό των Ποιμένων, την Ιερά Μονή του Αγ.
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο
των Τριών Μάγων) και θα ακολουθήσει (προαιρετική) επίσκεψη
με ταξί στην Ι. Μονή του Αγ.Σάββα του Ηγιασμένου. Έπειτα θα
επισκεφθούμε τη Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την Ορεινή (Γενέτειρα
του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου) και το Καταμόνας (όπου βρίσκεται
ο Τάφος του Αγίου Συμεών). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 2 |ΙΕΡΙΧΩ:
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γεθσημανή (όπου βρίσκεται
ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος
λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου). Έπειτα θα επισκεφθούμε
την Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας στην Βηθανία, την Ι.Μ. Αγίου
Γεωργίου του Χοζεβίτου και θα εισέλθουμε στην Ιεριχώ, όπου θα
επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Σαρανταρίου Όρους και την Ιερά Μονή
του Προφήτου Ελισσαίου (όπου βρίσκεται η Συκομωρέα που ανέβηκε
το Ζακχαίος). Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου .Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
ξεκούραση.
> ΗΜΕΡΑ 3 |ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε τα προσκυνήματα της Παλαιάς
Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων
στον οίκο Αγ. Ιωακείμ και Άννης, στη Προβατική κολυμβήθρα, στη
φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και στο Πραιτώριο. Στη συνέχεια
θα διασχίσουμε την Οδό του Μαρτυρίου και θα φτάσουμε στο
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί ευλαβικό
προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στο
Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας και θα ακολουθήσει

H ekδρομη περιλαμβανει
► Όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πούλμαν
► 4 Διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ► 4 Πρωινά
και 4 Δείπνα καθημερινά στα ξενοδοχεία. ► Ξεναγήσεις-περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα. ► Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής ευθύνης

6

λεπτομερής ξενάγηση εντός του Ιερού Ναού. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την Αγία Σιών (όπου βρίσκεται το Υπερώο, ο Τάφος
του Δαυίδ και ο οίκος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου
πραγματοποιήθηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου) και το Όρος των
Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 4 | ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση το πρωί για την περιοχή της Γαλιλαίας,
όπου θα επισκεφθούμε την Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο
Όρος Θαβώρ, τη Ναζαρέτ όπου βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού,
την Κανά (στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του
Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνον), την Ι. Μ. Αγίων
Αποστόλων στα ερείπια της Καπερναούμ (όπου πραγματοποιήθηκαν
τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου) και την Ι. Μ. Αγίων
Αποστόλων στη πόλη της Τιβεριάδος. Έπειτα, θα επισκεφθούμε τον
Ιορδάνη ποταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 5| ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος στην Παλαιά Πόλη των
Ιεροσολύμων για προσκύνημα και αγορές. Το μεσημέρι αναχώρηση
για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ όπου καθοδόν θα προσκυνήσουμε
τον Τάφο του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα.
Μετά τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Αθήνα –
Θεσσαλονίκη.
H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Αεροπορικά εισιτήρια και φόρους αεροδρομίων ► Εισόδους
μουσείων – αρχαιολογικών χώρων – εκκλησιών ► Επιπλέον έξοδα
(όπως επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα) ► Και ότι άλλο
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Προσκυνηματική εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη
5 ημέρες /4 νύχτες

Η Κωνσταντινούπολη διετέλεσε πρωτεύουσα αυτοκρατοριών επί 15 αιώνες και αυτό ορίζει την πραγματικότητα της πόλης ακόμη και σήμερα, που
Ανατολή και Δύση συνδυάζονται με μοναδική επιτυχία. Η Κωνσταντινούπολη έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων και τα σημάδια του πολιτισμού είναι ορατά
σε κάθε σημείο της

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση, διέλευση συνόρων. Στάση στη Ραιδεστό το σημερινό
Tekirdag. Άφιξη στην Πόλη και διασχίζοντας τα Βυζαντινά τείχη του
Επταπυργίου επίσκεψη στο Μπαλουκλί όπου βρίσκονται οι Τάφοι
των Πατριαρχών και προσκύνημα στο Αγίασμα της Ζωοδόχου
Πηγής. Γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 2 |ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό επίσκεψη και προσκύνημα στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο και στην εκκλησία των Βλαχερνών. Συνεχίζουμε με την
περίφημη Μονή της Χώρας σημερινό Καχριέ Τζαμί όπου σώζονται
άθικτα τα ωραιότερα Βυζαντινά ψηφιδωτά. Επίσκεψη στο ιστορικό
καφενείο του Πιερ Λοτί όπου πίνοντας τον καφέ η το τσάι μας
θα απολαύσουμε την θέα του Κεράτιου Κόλπου. Προαιρετική
κρουαζιέρα με ιδιωτικό πλοιάριο στα στενά του Βοσπόρου.
Γεύμα. Απόγευμα ελεύθερο στο γραφικό πεζόδρομο του Πέραν.
Εκεί βρίσκονται οι εκκλησίες της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας.
Δοκιμάστε τα καταπληκτικά γλυκά στην Patisserie του ‘Saray’ και
ψωνίστε τα περίφημα λουκούμια του Χατζημπεκίρ. Διανυκτέρευση
> ΗΜΕΡΑ 3 |ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό επίσκεψη και ξενάγηση στο Παλάτι του Ντολμά
Μπαχτσέ, στην θρυλική Αγία Σοφία και το Παλάτι των Σουλτάνων
Τοπ Καπί, το μπλε τζαμί (Σουλτάν Αχμέτ), τον βυζαντινό ιππόδρομο
όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο χάλκινος τρίποδας
των Δελφών. Στη συνέχεια συναντάμε το φανταστικό Βυζαντινό
Υδραγωγείο που σήμερα ονομάζεται Γερεμπατάν. Ώρες ελεύθερες
στην διάθεσή σας. Κατά πρότασή μας µπορείτε να επισκεφτείτε
ένα παραδοσιακό χαμάμ για να απολαύσετε ώρες χαλάρωσης και
αναψυχής. Δείπνο.

περίφημη Θεολογική Σχολή. Στη Πρίγκηπο ελεύθερος χρόνος για
να κάνετε την περιήγηση του νησιού με παραδοσιακές άμαξες και
να θαυμάσετε τα παλιά Ελληνικά αρχοντικά και το μαγευτικό τοπίο.
Γεύμα σε γραφική παραλιακή ταβέρνα. Επιστροφή στην Πόλη.
Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ προαιρετική μετάβαση σε κέντρο
Διασκεδάσεως με χανουμάκια και φολκλορικό πρόγραμμα
> ΗΜΕΡΑ 5| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στην Κλειστή
Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα χιλιάδες χρώματα και αρώματα.
Ελεύθερες ώρες στην διάθεσή σας για να κάνετε τα ψώνια σας και να
εξερευνήσετε την πιο ιστορική αγορά της Πόλης με τα 4.000 μαγαζιά.
Έχοντας πάρει μια γλυκιά γεύση και γεμίσει νοσταλγικές εμπειρίες
από την άλλοτε ελληνική Κωνσταντινούπολη επιβιβαζόμαστε στο
πούλμαν και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής γεμάτοι όμορφες
αναμνήσεις.

> ΗΜΕΡΑ 4 | ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ
Μετά το πρωινό μετάβαση στα Πριγκηπόνησα τα 4 νησιά διαμάντια,
Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπο. Επίσκεψη στη Χάλκη με την
H ekδρομη περιλαμβανει
► Όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με σύγχρονο
κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. ► Τις διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα. ► Ξεναγήσεις-περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό, ελληνόφωνο ξεναγό. ► Έξοδα
συνόρων ► Φ.Π.Α. ► Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. ► Οτιδήποτε δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ρητά ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
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Προσκυνηματική εκδρομή στη
Ρόδο και στη Σύμη
5 ημέρες /4 νύχτες

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και ένα από τα μεγαλύτερα νησιά στην Ελλάδα. Στη Σύμη δοξάζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Εκτός
από τις Μονές Πανορμίτη και Ρουκουνιώτη, υπάρχουν 7 ακόμα μονύδρια αφιερωμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και άφιξη στο πανέμορφο νησί των
Ιπποτών, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη.
Θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το υπέροχο ενυδρείο, το
μοναδικό πανόραμα της Ρόδου από το λόφο του Μόντε Σμιθ και
θα περπατήσουμε στη μεσαιωνική παλιά πόλη, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε το κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου και την
περίφημη οδό των Ιπποτών. Το απόγευμα βόλτα στην παλιά πόλη
και προσκύνημα στη γραφική εκκλησία του Αγίου Φανουρίου.
Διανυκτέρευση.
> ΗΜΕΡΑ 2 | ΡΟΔΟΣ
Αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας της
Παραμυθίας. Μετά θα έχουμε την ευλογία να προσκυνήσουμε
το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας της Τσαμπίκας που
σχετίζεται και με την Κύπρο.Η σημερινή προσκυνηματική μας
εκδρομή ολοκληρώνεται με άλλα δυο προσκυνήματα στην Ιερά
Μονή Παναγίας Υψενής και στην Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης.Τέλος επίσκεψη στο ωραιότερο χωριό της Ρόδου, την Λίνδο.
> ΗΜΕΡΑ 3 |ΡΟΔΟΣ - ΣΥΜΗ
Αναχώρηση για το λιμάνι όπου θα πάρουμε το καράβι που θα μας
μεταφέρει σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά της Δωδεκανήσου,
τη Σύμη. Αφού χαρούμε την Ανω Σύμη θα αναχωρήσουμε για
προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ, με την ολόχρυση
εικόνα του Αρχαγγέλου που βρίσκεται στον Πανορμίτη. Η Μονή
αυτή είναι η σημαντικότερη μετά το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
στην Πάτμο, σε όλη τη Δωδεκάνησο. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη
Ρόδο.
> ΗΜΕΡΑ 4 | ΡΟΔΟΣ
Αναχώρηση για μια περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού με
αρκετά προσκυνήματα, και πρώτο σταθμό τη Φιλέρημο, όπου θα
επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας.Συνεχίζοντας τη διαδρομή
μας φθάνουμε στην Κρεμαστή η οποία τιμάται πολύ από τους

H ekδρομη περιλαμβανει
► Αεροπορικά εισιτήρια ► Ξεναγήσεις –μεταφορές σύμφωνα με
το πρόγραμμα ► Αρχηγό -ξεναγό ► Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας ► Πρωινό ► Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Φόροι & ΦΠΑ.
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Ροδίτες και θα προσκυνήσουμε στον Ενοριακό ναό της Παναγίας..
Η εκδρομή μας θα ολοκληρωθεί με ακόμη δύο προσκυνήματα στην
ενορία της Σορωνής και στην Ιερά Μονή Αγίου Σύλλα. Αν έχουμε
χρόνο, θα προσκυνήσουμε και το θαυματουργό εικόνισμα της
Παναγίας Σκιαδενης στην ομώνυμη Μονή.
> ΗΜΕΡΑ 5| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο να πάρουμε την πτήση
της επιστροφής.

Η τιμη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, είσοδοι σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά κ.α.

Προσκυνηματική Εκδρομή στη
Μυτιλήνη και στη Χίο
7 ημέρες /6 νύχτες

Από τα βάθη των αιώνων στη Λέσβο τα γράμματα, οι τέχνες και ο πολιτισμός βρίσκονταν σε περίοπτη θέση στη ζωή των ανθρώπων της καθώς, και τα
Μαστιχοχώρια της Χίου.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Συγκέντρωση στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους για τη Μυτιλήνη.
> ΗΜΕΡΑ 2 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Άφιξη νωρίς το πρωί στη Μυτιλήνη. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προσκύνημα στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου
Ραφαήλ στη Θέρμη και μετά στο μοναστήρι του Ταξιάρχη.Το
απόγευμα επίσκεψη στην Πέτρα, το χωριό με τη χρυσή αμμουδιά.
Προσκύνημα στο Ναό της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας πάνω στο
βράχο με τα 114 σκαλιά.
> ΗΜΕΡΑ 3 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για προσκύνημα στη Μονή Λειμώνος, και
στο μεγάλο Μουσείο της. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη Μονή
Περιβολής και μετά το Σίγρι, Επίσκεψη (προαιρετικά με πλοιάριο) στο
νησί απέναντι του Σιγρίου, το γραφικό Μεγαλόνησι ή Νησιώπη. Το
απόγευμα επίσκεψη στην Ερεσό, το χωριό της Σαπφούς.
> ΗΜΕΡΑ 4 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Αγιάσο. Προσκύνημα στην Εκκλησία
της Παναγιάς με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της
Βρεφοκρατούσας. Επιστροφή στη Μυτιλήνη και επίσκεψη στην πόλη
της Μυτιλήνης στους ναούς των Αγ. Θεράποντα, Αγ. Αθανασίου, Αγ.
Θεοδώρων, Βυζαντινού και Αρχαιολογικού Μουσείου, Μουσείου
Θεοφίλου και Τεριάντ. Μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση με το
πλοίο για Χίο. Άφιξη στη Χίο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
> ΗΜΕΡΑ 5| ΧΙΟΣ
Πρωινό και προσκύνημα στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου
και της Αγίας Ελένης στο Φραγκοβούνι. Συνεχίζουμε για τη Μονή
του Αγίου Μηνά. Επόμενος σταθμός μας η Ιερά Μονή Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στα Νένητα. Στη συνέχεια περνάμε από τα Αρμόλια και
φτάνουμε στο Πυργί. Προσκύνημα στην εκκλησία της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου και το Ναό των Αγίων Αποστόλων. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το χωριό των Μεστών, με το Ναό του Μεγάλου
Ταξιάρχη.
H ekδρομη περιλαμβανει
► Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα ►Ξεναγήσεις –
μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ► Αρχηγό – ξεναγό ► Πέντε
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ► Πρωινό ► Ασφάλεια αστικής
ευθύνης ► Φόροι & ΦΠΑ

> ΗΜΕΡΑ 6 | ΧΙΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας
Βοήθειας. Συνεχίζουμε για το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο
του νησιού, τη ΝΕΑ ΜΟΝΗ. Επόμενος σταθμός μας το μεσαιωνικό
χωριό του Αναβάτου. Συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό χωριό των
Αυγωνύμων. Στην επιστροφή, στάση στη μονή της Κουρνάς που
τιμάται στο όνομα της Ζωοδόχου Πηγής.Επιστροφή στην πόλη της
Χίου.
> ΗΜΕΡΑ 7| ΧΙΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναό του Αγίου Ισιδώρου, Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Στη συνέχεια περνάμε από τη Δασκαλόπετρα,
Συνεχίζοντας φτάνουμε στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίδου, αφιερωμένη
στο όνομα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Έπειτα θα
προσκυνήσουμε στο Μοναστήρι της θαυματουργής Χιοπολίτιδας,
της Αγίας Μαρκέλλας.Τέλος θα επισκεφτούμε τη Μονή Μουνδών.
Μεταφορά στο λιμάνι, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για
το λιμάνι του Πειραιά

H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, είσοδοι σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά κ.α.
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Προσκυνηματική εκδρομή στην Κρήτη

4 ημέρες /3 νύχτες

Η Κρήτη κατέχει τη δυναμική της δημιουργικής συνύπαρξης διαφορετικών στοιχείων, παραδόσεων και πολιτισμών. Ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ
Δύσης και Ανατολής και ως σημαντικός εμπορικός σταθμός των θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου, η Κρήτη ανέπτυξε μια ιδιαίτερη πολιτιστική
φυσιογνωμία και πολυσύνθετη παράδοση.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άφιξη το πρωί. Άμεση αναχώρηση
για την Ανατολική Κρήτη. Θα προσκυνήσουμε στην Ιερή Μονή Αγίου
Γεωργίου στο Σεληνάρι. > ΗΜΕΡΑ 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Επίσκεψη στην
Κνωσσό.Αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παληανής και
συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή Καλυβιανής. > ΗΜΕΡΑ 3 | ΡΕΘΥΜΝΟ
- ΧΑΝΙΑ Αναχώρηση για την Μονή Αρκαδίου και για την Ιερά
Μονή Πρεβέλης. > ΗΜΕΡΑ 4 | ΧΑΝΙΑ Μετά το πρωινό, επίσκεψη
σε αξιοθέατα της πόλης. Προσκύνημα στο ανδρικό Μοναστήρι της
Γωνίας Κολυμπαρίου. Επίσκεψη στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο.

H ekδρομη περιλαμβανει
► Αεροπορικά εισιτήρια ► Ξεναγήσεις – μεταφορές σύμφωνα με το
πρόγραμμα ► Αρχηγό - ξεναγό ► Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας ► Πρωινό ► Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Φόροι & ΦΠΑ.
H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, είσοδοι σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά κ.α.

Προσκυνηματική εκδρομή στην Τήνο

3 ημέρες /2 νύχτες

Η Τήνος βρίσκεται στο Αιγαίο και ανήκει στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μετά τη Νάξο και την Άνδρο. Στην
πόλη της Τήνου δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας της Μεγαλόχαρης.

> ΗΜΕΡΑ 1 | ραφηνα - τηνοσ Αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο.
Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. > ΗΜΕΡΑ 2 | τηνοσ
(θεία λειτουργια) - γυροσ νησιου Αναχώρηση το πρωί για το
Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας,
κοινωνία και πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα
στο Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ
και διέλευση απ’ τα χωριά του νησιού όπου καταλήγουμε στον Πύργο.
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γ. Χαλεπά και στην κεντρική
πλατεία του χωριού. Καταλήγουμε για καφέ ή φαγητό εξ’ιδίων στο
λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Απόγευμα επιστροφή στη Χώρα.
Το βράδυ ελεύθεροι. > ΗΜΕΡΑ 3 | ΤΗΝΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Αναχώρηση για το Ιερό
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Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. Ελεύθερος χρόνος στη Χώρα. Το μεσημέρι
επιβίβαση στο πλοίο. Αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
H ekδρομη περιλαμβανει
► Ακτοπλοικα εισιτήρια σε σαλόνια οικο. θέσης ►Ξεναγήσεις –
μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ► Ξεναγό ►3 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο 4* ► Πρωινό ► Ασφάλεια αστικής ευθύνης ► ΦΠΑ
H ekδρομη ΔΕΝ περιλαμβανει
► Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, είσοδοι σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά κ.α.

Προσκυνηματικές εκδρομές στην Ελλάδα
Ζώντας ή ταξιδεύοντας κανείς στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη χώρα με παράδοση αιώνων, σε έναν τόπο αγιότητας και
πνευματικών θησαυρών μέσα από τα πολλά μοναστήρια. Ανακαλύψτε μαζί μας τη μυστηριώδη γοητεία αυτών των ορθόδοξων θρησκευτικών μνημείων
μέσα σε 3,4 μέρες.

Μοναστήρια Ευρυτανίας

Μοναστήρια Πελοποννήσου

Ελάτε να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Τατάρνας Το πρώτο μοναστήρι
σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε τον 11ο αι. και καταστράφηκε
300 χρόνια αργότερα. Το δεύτερο χτίστηκε το 1556. Την Ιερά Μονή
Παναγίας Στάνας Αγράφων που η ιστορία της είναι συνυφασμένη με
πολλές παραδόσεις και θρύλους. Η γιορτή της Παναγίας τιμάται στις
7 και 8 Σεπτεμβρίου με πολλές λειτουργίες και βαπτίσεις. Την Παναγία
η Δομιαμίτισσα ένα απ’ τα σημαντικότερα Μεταβυζαντινά μνημεία
με πολύτιμη προσφορά στο Έθνος και στην Ορθοδοξία και φυσικά την
Παναγία Προυσιώτισσα την αρχόντισσα της Ρούμελης.

Τα μοναστήρια της Πελοποννήσου αριθμούν περίπου στα 32 μοναστήρια
κάθε μοναστήρι υψίστης και ιστορικής και στρατηγικής σημασίας με το
πιο γνωστό φυσικά μοναστήρι την Παναγιά την Μαλεβή.

Μοναστήρια Αίγινας

Μοναστήρια Εύβοιας

Το ανεκτίμητο στολίδι του Αργοσαρωνικού Αίγινα, η αγαπημένη των
“θεών” και των ανθρώπων με την Μονή του Αγ. Νεκταρίου το οποίο υπήρχε
αρχικά στα χρόνια του Βυζαντίου, ένα άλλο Μοναστήρι, αφιερωμένο στην
Ζωοδόχο Πηγή, στο οποίο ασκήτεψε η Οσία Αθανασία. Μονή Παναγίας
Χρυσολεόντισας, Εκκλησία Φανερωμένης, Μονή Αγ. Αικατερίνης,
Βασιλική των Αγ. Θεοδώρων και τα μοναστήρια της Παλαιοχώρας.

Πολλά και σημαντικά μοναστήρια φιλοξενεί η Βόρεια Εύβοια. Σήμερα
μάλιστα αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες και τουρίστες
παίζοντας σημαντικό ρόλο στον στην αύξηση του θρησκευτικού
τουρισμού. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Ρώσου όπου δέχεται επισκέψεις
από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Η Μονή Παναγίας Ντινούς
όπου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μονή Οσίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου που αποτελεί Μετόχιο της Ι. Μονής του Αγίου Γεωργίου
Ηλίων. Μονή Αγ. Γεωργίου όπου η ιστορία της Μονής χάνεται στα βάθη
των αιώνων. Μονή Γαλατάκη αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο και την
Μονή του Οσίου Δαυίδ αφιερωμένη στη μνήμη της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος.

Μοναστήρια Βορείου Ελλάδος

Από την Θεσσαλονίκη ως τον Έβρο και από την Βέροια – Κιλκίς ως τα
Γρεβενά υπάρχουν πανέμορφα ιστορικά μοναστήρια που προσδίδουν
στο ταξιδιώτη δέος και κατάνυξη. Θα δούμε το μοναστήρι της Σουρωτής
όπου «κοιμάται» ο γέροντας Παΐσιος, το μοναστήρι της Παναγίας
Εικοσιφίνισσας με την θαυματουργή εικόνα, στην περιοχή του Νέστου
η Μονή της Μεταμορφώσεως των Νικητών, στην Ξάνθη το μοναστήρι
Παναγίας Καλαμούς, που χτίστηκε κατά τους χρόνους της εικονομαχίας
ενώ στα σύνορα του νομού ο Ενοριακός Ναός της Υπαπαντής του Χριστού
που χτίστηκε το 1835.Το μοναστήρι της Λυδίας στην Ασπροβάλτα και στην
Βέροια η Παναγία Σουμελά κ.α.
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