Αναχ. : 25 Ιουλίου Πέμπτη
Επιστ. : 30 Ιουλίου Τρίτη
Πέμπτη 25 Ιουλίου :
Λάρνακα - Αθήνα - Πάτρα - Κυλήνη - Ζάκυνθος
Συγκέντρωση των επιβατών στις 05.30 το πρωί στο γραφείο και
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας . Άφιξη
στο αεροδρόμιο, τακτοποίησης των αποσκευών, έλεγχος
προσωπικών εγγράφων, επιβίβασης στο αεροσκάφος και
αναχώρηση στις 08.00 με πτήση για το αεροδρόμιο της Αθήνας.
Άφιξη στις 09.45 στο αεροδρόμιο Βενιζέλος, τακτοποίηση των
αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Πάτρα με
σταθμό στον Ισθμό της Κορίνθου. Επίσκεψη με πρώτο
προσκύνημα μας, τον πολιούχο Άγιο της πόλης, τον
Απόστολο Ανδρέα όπου βρίσκεται η κάρα του, ο τάφος του και
το αγίασμα . Συνεχίζουμε για τη Κυλλήνη όπου με φέρρυμποουτ (μαζί με το λεωφορείο μας) θα αναχωρήσουμε για τo
“ Λουλούδι της Ανατολής ” την Ζάκυνθο . Άφιξη και τακτοποίηση
σε κεντρικό παραλιακό ξενοδοχείο 4* . Ελεύθερος χρόνος
στα παραδοσιακά παραλιακά ταβερνάκια . Διανυκτέρευσης .

Παρασκευή 26 Ιουλίου :
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για εκκλησιασμό στον πολιούχο
Άγιο του νησιού, τον Άγιο Διονύσιο όπου στο εσωτερικό του
ναού φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου. Ακολούθως θα
επισκεφθούμε το Λόφο του Στράνη όπου ο Διονύσιος Σολωμός
έγραψε τον εθνικό μας ύμνο αγναντεύοντας το πολιορκημένο
Μεσσολόγγι . Το λόφο του Μπόχαλη για να δούμε πανοραμικά την
πόλη της Ζακύνθου. Προαιρετικό μεσημεριανό γεύμα. Συνεχίζουμε
με επίσκεψη στις Μαριές στην εκκλησία την Αγίας Μαρίας της
Μαγδαληνής όπου βρίσκεται αποτύπωμα σε γύψινη πέτρα το πόδι
της και συνεχίζουμε για το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας
της Ελευθερώτριας. Τελειώνουμε με προσκύνημα στο Ναό της
Παναγίας της Αντιφωνήτριας . Επιστροφή στο ίδιο κεντρικό
παραλιακό ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετικό
δείπνο με ζωντανή μουσική . Διανυκτέρευσης .

Σάββατο 27 Ιουλίου :
Άγιο Γεράσιμο - Παναγία Φιδούσα – Πρέβεζα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με φέρρυ μποουτ (μαζί με το
λεωφορείο μας) για τη Κεφαλονιά και επίσκεψη προσκύνημα στον
πολιούχο Άγιο του νησιού, στη γυναικεία μονή του Αγίου
Γερασίμου όπου βρίσκεται ολόσωμο, άφθαρτο το σκήνωμα του
Αγίου μέσα σε λάρνακα . Συνεχίζουμε με επίσκεψη στη Παναγία
την Φιδούσα όπου κατά την παράδοση όταν η Εκκλησία ήταν
γυναικείο μοναστήρι εκινδύνευε από τους πειρατές, ζώστηκεν η
εκκλησία με φίδια για να τις προστατεύσει. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη όπου πρόκειται για ένα
εξαιρετικά γεωλογικό φαινόμενο. Το απόγευμα αναχωρούμε με
φέρρυ μποουτ (μαζί με το λεωφορείο μας) για τη Λευκάδα .
Άφιξη στη Λευκάδα και μεταφορά στην Πρέβεζα . Άφιξη στην
Πρέβεζα και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4* . Διανυκτέρευσης .

Κυριακή 28 Ιουλίου :
Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
και μέ φέρρυ μποουτ (μαζί με το λεωφορείο μας) φθάνουμε στο
πανέμορφο νησί της Κέρκυρας . Επίσκεψη στον πολιούχο Άγιο
του νησιού, τον Κύπριο Άγιο Σπυρίδωνα (επίσκοπο Τριμιθούντος)
όπου βρίσκεται ολόσωμο, άφθαρτο το άγιο λείψανο του μέσα σε
λάρνακα . Ελεύθερος χρόνος για ψώνια . Συνεχίζουμε με επίσκεψη
στο Ναό της Αγίας Θεοδώρας που βρίσκεται άφθαρτο το σκήνωμα της.
Ακολούθως συνεχίζουμε για το ποντικονήσι όπου θα επισκεφθούμε την
Παναγία των Βλαχερνών και το κανόνι . Το απόγευμα αναχώρηση με
φέρρυ μποουτ (μαζί και το λεωφορείο μας) για την Ηγουμενίτσα και
αναχώρηση διά μέσω της Εγνατίας, για τα Ιωάννινα. Άφιξη και

τακτοποίηση σε Deluxe ξενοδοχείο 5*. Διανυκτέρευσης.

Λάρνακα – Αθήνα
Θεσσαλον. - Λάρνακα

08.00 – 09.45
20.50 – 22.40

Δευτέρα 29 Ιουλίου :
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Κόνιτσα όπου θα
επισκεφθούμε το σπίτι του Αγίου Παϊσίου αφού εδώ πέρασε τα
παιδικά και νεανικά του χρόνια . Στο σπίτι σώζονται μάλιστα και
πολλά από τα χειρόγραφά με τα «Σημεία των καιρών» και κάρτες
που έστελνε στην οικογένεια του όταν ήταν μακριά . Μετά
αναχωρούμε δια της Εγνατίας Οδού για την μοναστική πολιτεία
των Μετεώρων όπου με την άφιξη μας θα αγναντεύσουμε τους
θεόρατους βράχους των Μετεώρων που δεσπόζουν επιβλητικά
μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Αυτό το
μεγαλούργημα της φύσης αποκαλύπτει όλο του το μεγαλείο
αιώνες τώρα καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της
Ορθοδοξίας αφού χαρακτηρίζεται σαν το δεύτερο Άγιον Όρος. Θα
επισκεφθούμε μερικά απο τα Μοναστήρια των Μετεώρων.
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση .

Τρίτη 30 Ιουλίου :
Καλαμπάκα-Θεσσαλονίκη-Σουρωτή-Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε μέσω της Εγνατίας οδού για την
Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία για τη Σουρωτή για επίσκεψη στο
γυναικείο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, για
προσκύνημα στο τάφο του Αγίου Παισίου του Αγιορείτη. Ελεύθερος
χρόνος για ψώνια σε εμπορικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης όπου με πτήση στις 20.50 αναχωρούμε
για τη Λάρνακα. Άφιξη στις 22.40 και μεταφορά με λεωφορείο στο
γραφείο.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα & Θεσσαλονίκη–Λάρνακα
μαζί με αποσκευή 20 Κιλά και χειραποσκευή 8 Κιλά .
● Οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Σε περίπτωση
αύξησης μετά τις 8/2/2019, επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
● Μία διανυκτέρευση στα Ιωάννινα σε deluxe ξενοδοχείο 5* με
αμερικάνικο πρωινό μπουφέ .
● Μία διανυκτέρευση στην Πρέβεζα σε ανακαινισμένο ξενοδοχείο
4* Superior με αμερικάνικο πρωινό μπουφέ .
● Μία διανυκτέρευση στη Καλαμπάκα σε ξενοδοχείο 4* με
αμερικάνικο πρωινό μπουφέ .
● Δύο
διανυκτερεύσεις
στην
Ζάκυνθο
σε
κεντρικό
παραλιακό ξενοδοχείο 4* με αμερικάνικο πρωινό μπουφέ .
● Όλα τα εισιτήρια μεταφοράς του λεωφορείου με τα φέρρυ.
● Όλα τα εισιτήρια των φέρρυ από Κυλλήνη–Ζάκυνθο–Κεφαλονιά–
Λευκάδα–Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα .
● Όλες οι εκδρομές, μεταφορές, με πολυτελή κλιματιζόμενo
λεωφορείo σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Αρχηγός, συνοδός, και ξεναγός του γραφείου μας & έντυπα εκδρομής
● Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία .

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
●
●
●
●

Ημερ. Εκδόσεως : 8/2/2019

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή ότι είναι προαιρετικό.
Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων είναι προαιρετική .
Ποτά και φιλοδωρήματα / προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
Οι μεταφορές με λεωφορείο μετ’ επιστροφής στη Λάρνακα .
(Το Παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40 )

Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 28 Μαίου 2019 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή €180 
Μετά τις 28 Μαίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα
τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 
Γίνεται και αλλαγή επιστροφής .

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον)–Ακρόπολη / Φάξ : 22378429

E-mail : theotokos@theotokostravel.com

