Αναχώρηση: 6 Ιουλίου Σάββατο Λάρνακα–Αθήνα 08.00 – 09.45
Επιστροφή : 10 Ιουλίου Τετάρτη Αθήνα– Λάρνακα 22.55 – 00.40
Σάββατο 6 Ιουλίου :
Λάρνακα– Αθήνα – Χαλκίδα - Ρώσο – Ραφήνα
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο και αναχώρηση με
λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 05.30 το πρωί,
τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος προσωπικών εγγράφων
και αναχώρηση με πτήση στις 07.30 για το αεροδρόμιο της
Αθήνας. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας 09.45, επιβίβαση
στο λεωφορείο και αναχωρούμε για τη Χαλκίδα όπου θα
έχουμε σταθμό για να δείτε τη παλιά γέφυρα και το φαινόμενο
των κινουμένων
νερών (παλίρροια) . Συνεχίζουμε για το
Προκόπι με προσκύνημα το ολόσωμο άφθαρτο σκήνωμα του
θαυματουργού, του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου . Μεταφορά στη
Ραφήνα και τακτοποίηση σε παραλιακό ξενοδοχείο 4*.
Διανυκτέρευσης .

Κυριακή 7 Ιουλίου : Τήνο - Άνδρο (Αγία

Μαρίνα & Παν. Μυροβλύτισσα) - Ραφήνα
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση
για την Μεγαλόχαρη της Παναγίας της Τήνου.Άφιξη στη
Τήνο, όπου οδεύουμε από σύντομο δρόμο, για την
εκκλησία της Παναγίας, που δεσπόζει στο κέντρο της
πόλης. Προσκύνημα την θαυματουργό εικόνα της
Παναγίας της Τήνου. Ελεύθερος χρόνος και μετά
αναχωρούμε με φέρρι-μποουτ για το δεύτερο
μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων την Άνδρο. Άφιξη στην
Άνδρο και αναχωρούμε για το ανδρικό μοναστήρι του
Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται η Μυρόβλητη εικόνα
της Παναγίας και η μυροβλύζουσα κάρα του Αγίου
Νικολάου του εν Βουνένοις. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο
ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας όπου φυλάσεται η
θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο Λείψανο της . Αργά
το απόγευμα με φέρρυ-μποουτ θα αναχωρήσουμε για το
λιμάνι της Ραφήνας. Μεταφορά στο ίδιο παραλιακό
ξενοδοχείο 4* . Διανυκτέρευσης.

Δευτέρα 8 Ιουλίου :
Αίγινα (Άγ. Νεκτάριο) – Ψώνια - Ραφήνα
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο κέντρο της Αθήνας με
ελεύθερη μέρα για τα ψώνια σας ή [όσοι επιθυμούν
μπορούν να λάβουν μέρος στην προαιρετική εκδρομή
στην Αίγινα όπου με φέρρυ-μποουτ αναχωρούμε μαζί και
το λεωφορείο μας για το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη στην
Αίγινα και αναχώρηση με το λεωφορείο μας για την
γυναικεία μονή του Αγίου Νεκταρίου στην οποία ο Άγιος
έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του (1846–1920)
όπου βρίσκεται ο τάφος και το Άγιο Λείψανο του
(ανακηρύχθηκε Άγιος το 1961). Συνεχίζουμε με επίσκεψη
στο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης].
Επιστροφή και μεταφορά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο για
τα ψώνια σας (εδώ ενώνονται τα δύο γκρουπ στο
εμπορικό κέντρο). Επιστροφή στο ίδιο παραλιακό
ξενοδοχείο 4*.Διανυκτέρευσης .

εκδρομή μας με σταθμό στον Ισθμό της Κορίνθου και μετά
μέσω μιας θαυμάσιας διαδρομής με καστανιές, πλατάνια και
πυκνή βλάστηση για το γυναικείο Μοναστήρι της Παναγίας
της Μαλεβής με προσκύνημα την θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας . Μεταφορά στην Τρίπολη . Τακτοποίηση σε
κεντρικό ξενοδοχείο 4* . Διανυκτέρευσης .

Τετάρτη 10 Ιουλίου : Αγία Θεοδώρα –
Χρυσοβαλάντου – Αεροδρόμιο Αθηνών - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω μιας
πανέμορφης κοιλάδας από πλατάνια και τρεχούμενα νερά
όπου θα φθάσουμε στο θαυμαστό εκκλησάκι της Αγίας
Θεοδώρας που κτίστηκε τον 11ον αιώνα όπου στη σκέπη του
είναι φτιαγμένη από πέτρινες πλάκες χωρίς ίχνος χώματος,
έχουν φυτρώσει 17 τεράστια σε ύψος και όγκο δένδρα, των
οποίων οι ρίζες δεν φαίνονται καθόλου, ούτε στην οροφή,
ούτε στους πέτρινους τοίχους και από τα θεμέλια αναβλύζει
νερό ολόκληρου ποταμού, όπου η παράδοση λέγει ότι η Οσία
Θεοδώρα τιμωρήθηκε αδίκως, ώστε η απόδειξη της
αθωότητας της, ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και
το αίμα της νερό. Στην επιστροφή μας θα επισκεφθούμε την
μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο Αθηνών όπου με πτήση στις
22.55 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. Άφιξη 00.40 και
μεταφορά με λεωφoρείο στο γραφείο.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα–Λάρνακα με μία
αποσκευή 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .
Όλοι οι φόροι και επίναυλοι, σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 30/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Τρείς διανυκτερεύσεις σε παραλιακό ξενοδοχείο 4* στη
Ραφήνα με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη
Τρίπολη με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Όλα τα εισιτήρια των φέρρι από Ραφήνα, Άνδρο, Τήνο
μετ’ επιστροφής & όλοι οι φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία
Όλα τα εισιτήρια μεταφοράς του λεωφορείου μας με
τα φέρρι-μποουτ . (εκτός Τήνου)
Όλες οι μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο όπως
αναφέρονται σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, συνοδός και ξεναγός του γραφείου μας.
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 30/1/2019
Ότι είναι προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα .
Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
Οι μεταφορές με λεωφορείο από το γραφείο στο αεροδρόμιο
Λάρνακας μετ’ επιστροφής. (Παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40)
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 10 Μαίου 2019 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
Μετά τις 10 Μαίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα
τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 
Γίνεται και αλλαγή επιστροφής .

Τρίτη 9 Ιουλίου : Ραφήνα - Όσιο Εφραίμ Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Νέα Μάκρη με
επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο
το σκήνωμα του Οσίου Εφραίμ) . Συνεχίζουμε την
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