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1.  

     
                                         

29 -31 Μαρτίου 
 

Παρασκευή-Κυριακή 

3 Μέρες €410 

 

2 .  
      

21-29 Απριλίου 
(Κυριακή Βαίων -

Δευτέρα του Πάσχα) 

9 Μέρες 
 

€795 
 

 

3 .   
        

24 - 29 Απριλίου 
(Αγία Τετάρτη-Δευτέρα) 

6 Μέρες 
 

€630 
 

 

4. 
            

1 – 5 Μαίου 
(Τετάρτη–Κυριακή) 

 

5 Μέρες €645 

 

5. 
            

11 – 14 Μαίου 
(Σάββατο-Τρίτη) 

 

4 Μέρες €549 

 

6.  30/4 – 4 Μαίου 
 

 

5 Μέρες €890 

 

7.                                   (Μόνο για Άνδρες) 22 – 26 Μαίου 
(Τετάρτη-Κυριακή) 

5 Μέρες €530 

 

8. 
            

8 – 11 Ιουνίου 
(Σάββατο-Τρίτη) 

 

4 Μέρες €549 

 

9. 
            

15 –18 Ιουνίου 
(Σάββατο-Τρίτη) 

 

4 Μέρες €599 

 

10.  

     
                                         

30 Μαίου – 2/6 
 

(Πέμπτη - Κυριακή) 

4 Μέρες €460 

 

11.  

                                             

29 Μαίου-2/6 
   

(Τετάρτη-Κυριακή) 

5 Μέρες €570 

 

12.  

     
                                         

27 –30 Ιουνίου 
 

(Πέμπτη - Κυριακή) 

4 Μέρες €460 

 

13.  

                                             

26 –30 Ιουνίου 
   

(Τετάρτη-Κυριακή) 

5 Μέρες €570 
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14. 
            

 

6 – 10 Ιουλίου  
(Σάββατο-Τετάρτη) 

5 Μέρες €659 

 

15.     
     
    

18 - 23 Ιουλίου 
(Πέμπτη-Τρίτη) 

 

6 Μέρες €735 

 

16.  
       
           

25 - 30 Ιουλίου 
(Πέμπτη-Τρίτη) 

 

6 Μέρες €759 

 

17. 
            

 

17-21 Αυγούστου  
(Σάββατο-Τετάρτη) 

5 Μέρες €659 

 

18.  
       
             
 

23–29 Αυγούστου 

 

(Παρασκευή-Πέμπτη) 

 

7 Μέρες €745 

 

19.  8 – 12 Ιουλίου 
22 – 26 Ιουλίου 

26–30 Αυγούστου 

5 Μέρες €915 

 

20.  6 – 12 Ιουλίου 
20 – 26 Ιουλίου 

24–30 Αυγούστου 

7 Μέρες €1265 
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Αναχώρηση: 29 Μαρτίου  Παρασκευή  Λάρνακα–Τελ Αβίβ   11.10 – 13.10   
Επιστροφή : 31 Μαρτίου  Κυριακή       Τελ  Αβίβ-Λάρνακα   16.10 – 17.15 

 
 
 
 
 

 

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 : 
Λάρνακα - Τέλ Αβίβ – Γεσθημανή – 
Βηθλεέμ –Βηθανία… 
Συγκέντρωση των επιβατών στις 8.00 το πρωί 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας (από το γραφείο με 
λεωφορείο στις 7.30 το πρωί). Έλεγχος 
διαβατηρίων και αναχώρηση με πτήση στις 
11.10 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
του Τέλ Αβίβ στις 13.10 και αναχώρηση για την 
Γεσθημανή με προσκύνημα το Θεομητορικό 
μνήμα στον Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Ακολούθως αναχωρούμε για την Βηθλεέμ με 
προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. 
Τελευταία επίσκεψη μας στη Βηθανία τη 
γυναικεία μονή της Μάρθας και Μαρίας . 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Δείπνο  και 
διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 : 
Ιορδάνη ποταμό - Άγιο Γεράσιμο – 
Συκομορέα -Καταμόνας - Μονή Σταυρού - 
Όρος των Ελαιών…. 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ιεριχώ με 
επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Γερασίμου. Θα 
συνεχίσουμε με επίσκεψη στον Ιορδάνη ποταμό 
στο σημείο όπου εβαπτίσθη ο Κύριος για το 
συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. 
Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του 
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του 
Ζακχαίου), και τη Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά. 
Αναχωρούμε για την Ιερουσαλήμ όπου θα 
επισκεφθούμε τη Μονή του Τιμίου Σταυρού (το 
τρισύνθετο ξύλο), το Καταμόνας (Αγίου Συμεών 
του Θεοδόχου) και θα συνεχίσουμε για το Όρος 
των Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου) με 
επίσκεψη στον Ναό των Αγίων Αποστόλων. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο  και 
διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 : 
Εκκλησιασμός στο Ναό της Αναστάσεως - 
Πανάγιο Τάφο– Γολγοθά- Αποκαθήλωση…. 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε εκκλησιασμό εις 
τον Μεγαλοπρεπέστατο, Πανίερο Ναό της 
Αναστάσεως Χωροστατούντος του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. 

Θεοφίλου. Μετά θα έχουμε ξενάγηση μέσα στον 
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως με Προσκύνημα στον 
Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το Άγιον 
Κουβούκλιο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αγία  
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από  
Αριμαθαίας Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του 
Τιμίου Σταυρού, το παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου 
Λογγίνου, του Ακάνθινου Στέφανου, τις προσωρινές 
φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα της 
Φραγκέλλωσης, το παρεκκλήσιο  του διεμερίσαντο 
τα ιμάτια μου, το παρεκκλήσιο των  κλαπών, την 
Αγία Πόρτα του Ναού, την Αγία Αυλή και την 
εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου . Το 
μεσημέρι αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Τέλ 
Αβίβ, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος 
διαβατηρίων και  με πτήση στις 16.10 για τη 
Λάρνακα. Άφιξη στις 17.15.Μεταφορά με λεωφορείο 
στο γραφείο . 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – 
    Λάρνακα με μία χειραποσκευή μέχρι 8 Kg . 
� Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση  

αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Διαμονή  2 βράδια  σε καινούργιο Ξενοδοχείο 4* .  
�  Πρόγευμα  και δείπνο καθημερινά . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με 

κλιματιζόμενο  λεωφορείο  σύμφωνα  με το  
πρόγραμμα . 

�  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός  και  ξεναγός, ο 
διευθυντής του γραφείου μας . 

�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                      
� Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα . 
�  Ποτά και φιλοδωρήματα. 
�  Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  σας με  λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Ημερ. Έκδοσης 8/2/2019          

�Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά την 1ην Οκτωβρίου 2019 
 

� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
 

� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 4 Μαρτίου 2019   
 

� Μετά τις 4 Μαρτίου 2019, η τιμή αυξάνεται αναλόγως της 
    διαθεσιμότητας των θέσεων  

  
 
 
 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη  
Email : theotokos@theotokostravel.com 

  



 
 

     

Αναχώρηση: 21 Απριλίου  Κυριακή (των Βαίων)  Λάρνακα–Τελ Αβίβ   21.15 – 22.10 
Επιστροφή : 29 Απριλίου  Δευτέρα (του Πάσχα)  Τελ Αβίβ-Λάρνακα   22.20 – 23.20 

 
Κυριακή  των  Βαίων : 21 Απριλίου 2019    
Λάρνακα – Τέλ Αβίβ – Ξενοδοχείο     
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 18.30 και  αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο Λάρνακας . Άφιξη και τακτοποίηση των αποσκευών,  
έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση  στις  21.15  για  το αεροδρόμιο  
του Τέλ Αβίβ . Άφιξη στο Τέλ Αβίβ στις 22.10 επιβίβαση στο  λεωφορείο 
και μεταφορά, τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

 

Μεγάλη  Δευτέρα : 22 Απριλίου  2019  
Ναζαρέτ – Θαβώρ – Τιβεριάδα - Καπερναούμ…. 
Μετά  το  πρόγευμα  αναχώρηση  για  ολοήμερη  εκδρομή  εις  την  
βόρεια  Παλαιστίνη . Πρώτη επίσκεψη το Θαβώρειον  Όρος (έγινε η  
Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική μετάβαση με ταξί), συνεχίζουμε 
για τη Ναζαρέτ (Ο Ευαγγελισμός της  Θεοτόκου),  Κανά  της  Γαλιλαίας 
(ο Κύριος ευλόγησε το γάμο, έκανε το πρώτο του  θαύμα),  Καπερναούμ  
(Ναός των  Αγίων  Αποστόλων  εκεί  όπου  θεράπευσε  τον  παραλυτικό, 
Όρος των Μακαρισμών),  στην Τιβεριάδα θάλασσα (το  Ναό  των  Αγίων  
Αποστόλων εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και  γέμισαν 
με μεγάλα ψάρια, εκεί έγινε και η εμφάνιση του Κυρίου  μετά την 
Ανάσταση Του).Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και  διανυκτέρευσης. 
 
 

Μεγάλη Τρίτη : 23  Απριλίου  2019 
Ναπλούς - Ιεριχώ – Ιορδάνη – Σαραντάριο….  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με επίσκεψη  στο Φρέαρ 
του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η συνάντηση  του  Κυρίου με την 
Σαμαρείτιδα την μετέπειτα Αγία Φωτεινή και προσκύνημα το άφθαρτο 
σκήνωμα του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου . Συνεχίζουμε την 
ολοήμερη εκδρομή μας στην Ιεριχώ,  με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του 
Αγίου Γερασίμου. Ακολούθως  θα αναχωρήσουμε για τον Ιορδάνη 
ποταμό στο σημείο που  εβαπτίσθη  ο  Κύριος, όπου θα γίνει ο Αγιασμός 
των υδάτων από Αρχιερέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Θα  
συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Σαραντάριο  Όρος  (προαιρετικό με 
τελεφερίκ). Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Προφήτη  
Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά, 
με τελευταία μας επίσκεψη στη Βηθανία τη  γυναικεία μονή της Μάρθας 
και Μαρίας . Επιστροφή στο  ξενοδοχείο. Δείπνο  και  διανυκτέρευσης . 
 
 

Μεγάλη Τετάρτη : 24 Απριλίου 2019  
Ιερουσαλήμ - Βηθλεέμ – Γεσθημανή– Άγιο Σάββα...  
Μετά το πρόγευμα στην Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε το Καταμόνας 
(Τάφος Αγίου Συμεών  του  Θεοδόχου), τη Μονή του Τιμίου Σταυρού, 
στο  Όρος των Ελαιών τον Ναό των Αγίων Αποστόλων (έγινε η  
Ανάληψης του Κυρίου) και συνεχίζουμε για τη Γεσθημανή με 
προσκύνημα στο Θεομητορικό μνήμα στο Ναό της Κοιμήσεως  της  
Θεοτόκου, το τόπο προδοσίας, τόπο προσευχής και την  Εκκλησία  του  
Πρωτομάρτυρα  Στέφανου (τόπος Λιθοβολισμού  του)  . Συνεχίζουμε τις 
επισκέψεις μας στη  Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της  
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων, επίσκεψη στο χωριό των ποιμένων 
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα, και προαιρετικά στο  
ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Mεγάλη  Πέμπτη : 25 Απριλίου 2019   
Τελετή Νιπτήρος –Ναός Αναστάσεως– Πραιτώριο…  
Μετά το πρόγευμα, στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού της  
Αναστάσεως  θα  παραστούμεν στη Τελετή του  Νιπτήρα όπου η  Αυτού  
Μεγαλιότης  ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος νίπτει  τα  πόδια  
των  12  κληρικών  του εις  ανάμνηση  της  πράξης  του  Κυρίου  μας  
που στο Μυστικό  Δείπνο νίπτει τα ποδια των μαθητών του . Μετά  θα  
έχουμε  ξενάγηση  μέσα  στον  Πανίερο  Ναό  της  Αναστάσεως {το  
Άγιον  Κουβούκλιο,  το Πανάγιο  Τάφο, το Φρικτό   Γολγοθά,   την  Αγία   
Αποκαθήλωση,  το  Καθολικό, το  τάφο  του  από  Αριμαθαίας  Ιωσήφ, 
το  Σπήλαιο  της  Ευρέσεως  του  Τιμίου  Σταυρού, το παρεκκλήσιο  του 
Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου Στέφανου, τις προσωρινές  
φυλακές του Χριστού, τον  Κίωνα  της  Φραγκέλλωσης, το  παρεκκλήσιο 
του  διεμερίσαντο τα ιμάτια  μου, το  παρεκκλήσιο των  κλαπών, την  
Αγία  Πόρτα  του  Ναού},  την  Αγία  Αυλή,  την  εκκλησία του  Αγίου  
Ιακώβου  του  Αδελφοθέου  και  το  Μετόχι  της Γεσθημανή. Θα 
συνεχίσουμε για  την Οδό  του  Μαρτυρίου  με αναφορά στην κάθε 
στάση, με επίσκεψη στο  Πραιτώριο, την εκκλησία των  Θεοπατόρων 
Ιωακείμ και  Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  τους),  και αναφορά  στο  
χώρο  του παλαιού Ναού του  Σολομώντος. Επιστροφή και ξεκούραση  

στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία των Παθών  (τα 
δώδεκα Ευαγγέλια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Μεγάλη  Παρασκευή : 26 Απριλίου 2019 
Οδό Μαρτυρίου - Πραιτώριο  –  Σιών - Επιτάφιος 
Μετά το πρωινό οι προσκυνητές θα συγκεντρωθούν στο Πραιτώριο όπου θα  
ψάλλονται οι Μεγάλες ώρες και εν συνεχεία θα ακολουθήσουμε τον Σταυρό  
που θα φέρει ο επικεφαλής Αρχιερέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον  
ώμο του οδεύοντας την Οδό του Μαρτυρίου μέχρι τον Γολγοθά . Μετά θα  
έχουμε επίσκεψη στην Αγίαν Σιών τον τάφο του Βασιλέα Δαυίδ,  το Υπερώο  
όπου ετελέσθη ο Μυστικός Δείπνος και την οικία του Αγίου Ιωάννη του  
Θεολόγου (ο τόπος παραμονής της Θεοτόκου μέχρι την κοίμηση της)  και  θα  
περάσουμε από το τείχος των θρήνων. Επιστροφή και ξεκούραση στο 
ξενοδοχείο μας . Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία  του Επιταφίου. 
Επιστροφή στο  ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευσης . 
 

Μεγάλο  Σάββατο : 27 Απριλίου 2019 

Μετά  το  πρωινό  θα  παραστούμεν στον  Όρθρο  και  τη  Θεία  Λειτουργία  
του  Μεγάλου  Βασιλείου  στο  Ναό  των  Αγίων  Κωνσταντίνου  και  Ελένης . 
Στις  12.00  το  μεσημέρι  θα  συμμετέχουμε στη  Μεγαλοπρεπή  Τελετή,  του 
θαύματος του Αγίου Φωτός,  που γίνεται στον Πανάγιο και  Ζωοδόχο 
Τάφο του Κυρίου μας από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο . 
Μεσημεριανό γεύμα  και  ξεκούραση στο ξενοδοχείο . Το βράδυ στις 11.00 
θα παραστούμε στην ακολουθία του Καλού Λόγου, το  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ  . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο .  Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή  του  Πάσχα = 28 Απριλίου 2019 : Ιερουσαλήμ  
Πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα και μετά θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια 
στα παραδοσιακά μαγαζάκια της Αγίας Πόλης των Ιεροσολύμων και βέβαια 
όσοι θέλουν προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως . Επιστροφή στο  
ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευσης . 
 

Δευτέρα του  Πάσχα : 29 Απριλίου 2019 : 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων– Λύδδα-Τέλ Αβίβ - Λάρνακα 
Πρόγευμα  και  μετά  αναχωρούμε για  την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων όπου 
θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και με επίσκεψη στον 
Πατριάρχη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο . Μετά αναχωρούμε 
για το  αεροδρόμιο  του  Τέλ Αβίβ όπου καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τον Τάφο 
του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην Λύδδα. Μεταφορά στο  
αεροδρόμιο, τακτοποίηση των αποσκευών, έλέγχος  διαβατηρίων και με  
πτήση  στις  22.20 αναχώρηση  για  τη  Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα  στις  
23.20  και  μεταφορά  με  λεωφορείο  για  το γραφείο . 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνει: 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα μαζί με δύο 

αποσκευές  (Μία αποσκευή μέχρι 20 Kg & μία χειραποσκευή μέχρι 7 Kg). 
�  Οι φόροι αεροδρομίων  και  επίναυλο καυσίμων, σε περίπτωση αύξησης 
      τους μετά τις 7/1/2019, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη . 
�  Διαμονή  8  βράδια  σε καινούργιο  ξενοδοχείο  4* σε προάστιο της 

Ιερουσαλήμ (ΟΧΙ σε παλαιστινικές περιοχές, ΟΧΙ στη Βηθλεέμ) .  
�  Πρόγευμα  μπουφέ  καθημερινά  (γίνεται  επιλογή  νηστίσιμου) . 
�  Οκτώ γεύματα  στο  ξενοδοχείο (γίνεται  επιλογή  νηστίσιμου) . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  κλιματιζόμενο   
     λεωφορείο  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, Συνοδός και Ξεναγός  ο διευθυντής του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά  έντυπα  της  εκδρομής.           

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                      Ημερ.  Εκδόσεως : 7/1/2019     
�  Ότι  είναι  προαιρετικό και ότι δεν αναφέρεται  στο πρόγραμμα. 
�  Ποτά και φιλοδωρήματα / προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  μετ’ επιστροφής, με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας 

� Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 30 Οκτωβρίου 2019  
� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 18 Φεβρουαριου νοουμένου  
    ότι  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις    
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €180  
� Μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την  
    νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

 
 
 

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

Email : theotokos@theotokostravel.com    



 
 
 

     

Αναχώρηση : 24 Απριλίου   Αγία Τετάρτη              Λάρνακα–Τελ Αβίβ   20.20 – 21.20 
Επιστροφή  : 29 Απριλίου   Δευτέρα (του Πάσχα)     Τελ Αβίβ-Λάρνακα    22.20 – 23.20 

 
 

Μεγάλη Τετάρτη : 24 Απριλίου 2019  
Λάρνακα – Τέλ Αβίβ – (Ξενοδοχείο)      
Συγκέντρωση των επιβατών στις 18.00 στο γραφείο και 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη και 
τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και 
αναχώρηση στις 20.20 για το  αεροδρόμιο  του Τέλ Αβίβ. Άφιξη 
στο Τέλ Αβίβ στις 21.20 επιβίβαση στο λεωφορείο, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο  Ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευσης . 
 

Mεγάλη  Πέμπτη : 25 Απριλίου 2019   
Τελετή Νιπτήρος –Ναός Αναστάσεως– Πραιτώριο…  
Μετά το πρόγευμα, στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού 
της  Αναστάσεως θα παραστούμεν στη Τελετή του  
Νιπτήρα όπου η Αυτού Μεγαλιότης ο Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος νίπτει τα πόδια των 12  
κληρικών του εις ανάμνηση  της πράξης  του  Κυρίου  μας  
που στο Μυστικό  Δείπνο νίπτει τα ποδια των μαθητών 
του . Μετά  θα  έχουμε  ξενάγηση  μέσα  στον  Πανίερο  
Ναό  της  Αναστάσεως {το  Άγιον  Κουβούκλιο,  το 
Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αγία   
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από  
Αριμαθαίας Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως  του  Τιμίου  
Σταυρού, το παρεκκλήσιο  του Εκατόνταρχου Λογγίνου, 
του Ακάνθινου Στέφανου, τις προσωρινές  φυλακές του 
Χριστού, τον Κίωνα της  Φραγκέλλωσης, το  παρεκκλήσιο 
του  διεμερίσαντο τα ιμάτια  μου, το  παρεκκλήσιο των  
κλαπών, την  Αγία  Πόρτα  του  Ναού},  την  Αγία  Αυλή,  
την  εκκλησία του  Αγίου  Ιακώβου  του  Αδελφοθέου  και  
το  Μετόχι  της Γεσθημανή. Θα συνεχίσουμε για  την Οδό  
του  Μαρτυρίου με αναφορά στην κάθε στάση, με 
επίσκεψη στο Πραιτώριο, την εκκλησία των  Θεοπατόρων 
Ιωακείμ και  Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  τους),  και 
αναφορά στο χώρο  του παλαιού Ναού του  Σολομώντος. 
Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 
παραστούμεν στην Ακολουθία των Παθών (τα δώδεκα 
Ευαγγέλια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και  
διανυκτέρευσης . 
 

Μεγάλη  Παρασκευή : 26 Απριλίου 2019 
Οδό Μαρτυρίου - Πραιτώριο  –  Σιών - Επιτάφιος 
Μετά το πρωινό οι προσκυνητές θα συγκεντρωθούν στο 
Πραιτώριο όπου θα  ψάλλονται οι Μεγάλες ώρες και εν 
συνεχεία θα ακολουθήσουμε τον Σταυρό  που θα φέρει ο 
επικεφαλής Αρχιερέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 
στον  ώμο του οδεύοντας την Οδό του Μαρτυρίου μέχρι 
τον Γολγοθά . Μετά θα  έχουμε επίσκεψη στην Αγίαν Σιών 
τον τάφο του Βασιλέα Δαυίδ,  το Υπερώο  όπου ετελέσθη 
ο Μυστικός Δείπνος και την οικία του Αγίου Ιωάννη του  
Θεολόγου (ο τόπος παραμονής της Θεοτόκου μέχρι την 
κοίμηση της)  και  θα  περάσουμε από το τείχος των 
θρήνων. Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας . 
Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία  του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο  ξενοδοχείο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευσης . 
 

Μεγάλο  Σάββατο : 27 Απριλίου 2019 
 
Μετά το πρωινό θα παραστούμεν στον Όρθρο και τη Θεία 

Λειτουργία του Μεγάλου  Βασιλείου στο Ναό των Αγίων  
Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12.00 το μεσημέρι θα συμμετέχουμε 
στη Μεγαλοπρεπή Τελετή, του θαύματος του Αγίου Φωτός,  που 
γίνεται στον Πανάγιο και  Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας από τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Μεσημεριανό γεύμα και 
ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ στις 11.00 θα παραστούμε 
στην ακολουθία του Καλού Λόγου, το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο .  Δείπνο και Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή  του  Πάσχα : 28 Απριλίου 2019 
Ιερουσαλήμ – Βηθλεέμ - Ξενοδοχείο 
Πασχαλινό γεύμα και μετά θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια 
στα παραδοσιακά μαγαζάκια της Αγίας Πόλης των 
Ιεροσολύμων και βέβαια όσοι θέλουν τον Ναό της 
Αναστάσεως . Όσοι θέλουν θα έχουμε προσκύνημα στο Ναό 
της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ . Επιστροφή στο  ξενοδοχείο.  
Δείπνο και διανυκτέρευσης . 
 

Δευτέρα του  Πάσχα : 29 Απριλίου 2019 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων– Λύδδα-Τέλ Αβίβ - Λάρνακα 
Πρόγευμα  και  μετά  αναχωρούμε για  την Αγία Πόλη των 
Ιεροσολύμων όπου θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
και με επίσκεψη στον Πατριάρχη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κ.κ. 
Θεόφιλο . Μετά αναχωρούμε για το  αεροδρόμιο  του  Τέλ Αβίβ όπου 
καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου στην Λύδδα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο, τακτοποίηση 
των αποσκευών, έλέγχος  διαβατηρίων και με  πτήση  στις  22.20 
αναχώρηση  για  τη  Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα  στις  23.20  και  
μεταφορά  με  λεωφορείο  για  το γραφείο . 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνει: 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα–Τελ Αβίβ–Λάρνακα μαζί με δύο 

αποσκευές (Μία αποσκευή μέχρι 20 Kg & μία χειραποσκευή  μέχρι 7 Kg) 

�  Οι φόροι αεροδρομίων  και  επίναυλο καυσίμων, σε περίπτωση  
     αύξησης τους μετά τις 7/1/2019, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη . 
�  Διαμονή  5  βράδια  σε καινούργιο  ξενοδοχείο  4* σε 

προάστιο της Ιερουσαλήμ (ΟΧΙ σε παλαιστινικές περιοχές, ΟΧΙ στη 
Βηθλεέμ) .  

�  Πρόγευμα  μπουφέ  καθημερινά  (γίνεται  επιλογή  νηστίσιμου) 
�  Πέντε γεύματα  στο  ξενοδοχείο (γίνεται  επιλογή  νηστίσιμου) 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  κλιματιζόμενο  

λεωφορείο  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, Συνοδός και Ξεναγός  ο διευθυντής του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά  έντυπα  της  εκδρομής.      
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                      Ημερ.  Εκδόσεως : 7/1/2019     
�  Ότι  δεν αναφέρεται  στο πρόγραμμα. 
�  Ποτά και φιλοδωρήματα/προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια 

�  Οι  μεταφορές  μετ’ επιστροφής, με λεωφορείο  στο    
     αεροδρόμιο Λάρνακας 

� Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 30 Οκτωβρίου 2019  
� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 18 Φεβρουαριου νοουμένου  
    ότι  υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις    
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €180  
 

� Μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την  
    νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

 
 
 

 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον)– Ακρόπολη ///Φάξ : 22378429 
Email : theotokos@theotokostravel.com    
 



 

 
 

 
 
 

 
 

Αναχώρηση : 1 Μαίου   Τετάρτη (Αργία)     Λάρνακα–Αθήνα     08.00 - 09.45  

Επιστροφή  : 5 Μαίου    Κυριακή                     Αθήνα– Λάρνακα    20.45 - 22.30 
 
 

Τετάρτη 1 Μαίου (Αργία) 2019  
Λ/κα–Αθήνα–Ρώσο-Χρυσοβαλάντου-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 08.00 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. Στην επιστροφή μας θα 
επισκεφθούμε την Μονή της Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε παραλιακό ξενοδοχείο στη Ραφήνα .  
 

Πέμπτη 2 Μαίου 2019 : Άνδρο (Αγία Μαρίνα 
& Παν. Μυροβλύτισσα) – Παναγία της Τήνου  
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο  λιμάνι και αναχωρούμε 
μαζί με το λεωφορείο μας 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 για το λιμάνι του 
Γαυρίου και μαζί με το λεωφορείο μας με φέρρυ-μποουτ 
θα αναχωρήσουμε για την Μεγαλόχαρη της Παναγίας της  
Τήνου. Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά και τακτοποίηση σε 
παραλιακό ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

Παρασκευή 3 Μαίου 2019 : 
Τήνος – Ραφήνα – Ψώνια - Ραφήνα  
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην Μεγαλόχαρη της 
Παναγίας της Τήνου και με προσκύνημα την 
θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Μετά την Θεία 
λειτουργία θα έχουμε πρόγευμα και μετά ελεύθερος 
χρόνος για τα παραδοσιακά της Τήνου. Το μεσημέρι 
αναχωρούμε με φέρρυ-μποουτ μαζί και το λεωφορείο μας 
για το λιμάνι της Ραφήνας . Άφιξη στο λιμάνι και 
μεταφορά σε εμπορικό κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα 
ψώνια σας . Μεταφορά και τακτοποίηση σε παραλιακό 
ξενοδοχείο στη Ραφήνα . 
 

Σάββατο 4 Μαίου 2019 : Ραφήνα – Όσιο 
Εφραίμ - Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη  
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή του Οσίου Εφραίμ με προσκύνημα το άφθαρτο το 
σκήνωμα του Οσίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη. Μετά 
αναχωρούμε για τον Ισθμό της Κορίνθου (σταθμός) 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 . Άφιξη στην 
Τρίπολη και τακτοποίηση σε  ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 5 Μαίου 2019 : Τρίπολη - Αγία 
Θεοδώρα – Αθήνα - 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 της είναι φτιαγμένη 
από πέτρινες πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που 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 απόδειξης της 
αθωότητας της, ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και 
το αίμα της νερό . Εν συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Αθηνών, με πτήση στις 20.45 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. 
Άφιξη 22.30 και  μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο . 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με δύο 
     αποσκευές μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .                                    
�  Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 8/1/2019, σε  
     περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τήνο με πλούσιο πρωινό μπουφέ  . 
�  Δύο διανυκτερεύσεις  σε  παραλιακό ξενοδοχείο  4* στην 
     Ραφήνα με πλούσιο πρωινό μπουφέ  .  
�  Μία  διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τρίπολη με πλούσιο πρωινό μπουφέ .   
�  Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία . 
�  Όλα τα εισιτήρια  των  φέρρι  από Ραφήνα,  Άνδρο, Τήνο 
     μετ’  επιστροφής .  
�  Όλα τα  εισιτήρια  μεταφοράς  του  λεωφορείου  μας  με   
      τα  φέρρι-μποουτ  (χωρίς  αλλαγή  λεωφορείου) .  
�  Όλες οι  μεταφορές  με  κλιματιζόμενο  λεωφορείο  όπως 
     αναφέρονται  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός,  έμπειρος συνοδός  του  γραφείου  μας.  
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η  τιμή   δεν   περιλαμβάνει :                      Ημερ. Έκδοσης 8/1/2019    
�  Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα ή προτεινόμενο . 
�  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 19 Μαρτίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
� Μετά την 20ην Μαρτίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με 
    την νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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Αναχώρηση : 11  Μαίου   Σάββατο     Λάρνακα–Αθήνα    08.00 - 09.45 

Επιστροφή  : 14  Μαίου   Τρίτη             Αθήνα– Λάρνακα    22.55 – 00.40 
 

Σάββατο 11 Μαίου 2019  
Λάρνακα–Αθήνα–Παναγία Μαλεβή-Τρίπολη  
Συγκέντρωση των επιβατών στις 05.30 το πρωί, στο 
γραφείο και αναχώρηση με λεωφορείο για το 
αεροδρόμιο Λάρνακας τακτοποίηση των αποσκευών, 
έλεγχος προσωπικών εγγράφων και αναχώρηση με 
πτήση στις 08.00 για το αεροδρόμιο της Αθήνας. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας 09.45, επιβίβαση 
στο λεωφορείο και αναχωρούμε για τον Ισθμό της 
Κορίνθου (σταθμός) 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 . 
Άφιξη στην Τρίπολη και τακτοποίηση σε  ξενοδοχείο  
4 * . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 12 Μαίου 2019 : Τρίπολη - Αγία 
Θεοδώρα - Όσιο Εφραίμ – Τήνος 
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 της είναι φτιαγμένη από πέτρινες 
πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που 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 απόδειξης της αθωότητας της, 
ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και το αίμα 
της νερό . Επιστροφή και επίσκεψη σε εμπορικό 
κέντρο για ψώνια . Μετά θα έχουμε επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο το σκήνωμα 
του Οσίου Εφραίμ) στη Νέα Μάκρη. Μεταφορά στο 
λιμάνι και μαζί με το λεωφορείο μας αναχωρούμε με 
φέρρυ μπόουτ για την Μεγαλόχαρη της Τήνου . 
Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης.  
 

Δευτέρα 13 Μαίου 2019 : Τήνος - Άνδρο 
(Αγία  Μαρίνα & Παν. Μυροβλύτισσα) 
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην 
Μεγαλόχαρη της Παναγίας της Τήνου και με 
προσκύνημα την θαυματουργό εικόνα της 
Παναγίας . Μεταφορά στο λιμάνι της Τήνου και 
αναχώρηση με φέρρι-μποουτ για το  δεύτερο 
μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων την Άνδρο. 
Άφιξη στην Άνδρο και μεταφορά με το  

λεωφορείο μας με πρώτη επίσκεψη στο ανδρικό 
μοναστήρι του  Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται η 
εικόνα της  Παναγίας της Μυροβλίτισσας και συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στο ανδρικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας 
όπου φυλάσεται η θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο 
Λείψανο της. Μεταφορά και τακτοποίηση σε παραλιακό 
ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

Τρίτη 14 Μαίου 2019 :  
Άνδρο - Ψώνια - Αεροδρ. Αθηνών - Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμάνι της Άνδρου και 
με φέρρυ μπόουτ μαζί μας πάντοτε το λεωφορείο 
αναχωρούμε για το λιμάνι της Ραφήνας . Μεταφορά γσε 
εμπορικό κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα ψώνια σας 
και εν συνεχεία για το αεροδρόμιο Αθηνών όπου με 
πτήση στις 22.55 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. Άφιξη 
στις 00.40 και  μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο . 
 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με μία 
     χειραποσκευή  8 Κιλά .                                     
�  Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 1/2/2019, σε  
     περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τήνο με πρωινό μπουφέ  . 
�  Μία  διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τρίπολη με πρωινό μπουφέ .   
�  Μία διανυκτέρευση  σε  παραλιακό ξενοδοχείο  3* στην 
     Άνδρο με πρωινό μπουφέ  .  
�  Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία . 
�  Όλα τα εισιτήρια  των  φέρρι  από Ραφήνα,  Άνδρο, Τήνο 
     μετ’  επιστροφής .  
�  Όλα τα  εισιτήρια  μεταφοράς  του  λεωφορείου  μας  με   
      τα  φέρρι-μποουτ  (χωρίς  αλλαγή  λεωφορείου) .  
�  Όλες οι  μεταφορές  με  κλιματιζόμενο  λεωφορείο  όπως 
     αναφέρονται  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός,  έμπειρος συνοδός  του  γραφείου  μας.  
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
 

Η  τιμή   δεν   περιλαμβάνει :                     Ημερ. Έκδοσης 1/2/2019     
�  Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα ή προτεινόμενο . 
�  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 1 Απριλίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €150  
� Μετά τη 1ην Απριλίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με  την νέα 
    τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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Αναχώρηση: 30  Απριλίου  Τρίτη       Λάρνακα - Μόσχα    12.50 – 18.45 

Επιστροφή : 04  Μαίου      Σάββατο   Μόσχα - Λάρνακα   20.00 – 23.50 
 

30/4/2019 Τρίτη : Λάρνακα-Μόσχα-Ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση των επιβατών στις 10.15 το πρωί στο γραφείο και 
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη, 
τακτοποίηση αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση 
στις 12.50  με  απ’ ευθείας πτήση για το αεροδρόμιο της 
Μόσχας.Άφιξη στις 18.45, στην πανέμορφη και ιστορική 
Πρωτεύουσα του Ρωσικού Κράτους, τη Μόσχα . Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας . Δείπνο μαζί με 
παραδοσιακό πρόγραμμα του Ρωσικού συγκροτήματος  
‘‘Zhavoronki ‘‘ . Διανυκτέρευσης .  
 

1 ΜΑΙΟΥ (Αργία) 2019 : Τετάρτη   
 

Κρεμλίνο-Κόκκινη πλατεία-Παλάτι Πανοπλιών-Κρουαζιέρα 
Μετά το πρόγευμα, αρχίζουμε την γνωριμία μας με την καρδιά της 
Ρωσίας, την όμορφη και απέραντη Μόσχα, με μια πρώτη 
περιήγηση της πόλης. Πρώτη επίσκεψη μας στο μεγαλύτερο 
παλάτι το  ΚΡΕΜΛΙΝΟ την επίσημη κατοικία των Τσάρων με τα 
διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως η Γερουσία και το παλάτι 
των Συνεδρίων, θα επισκεφθούμε την κεντρική Εκκλησία του 
Ορθόδοξου Ρωσικού Κράτους, τον Ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου με τους έξι τρούλλους της όπου γινόταν η στέψη των 
Τσάρων, τον Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ όπου εδώ βρίσκονται οι 
τάφοι των Πατριαρχών, το Ναό των Δώδεκα Αποστόλων όπου 
εδώ φυλάσσεται το Μύρο της Ρωσικής Εκκλησίας, το Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου γίνονταν οι βαπτίσεις των 
Τσάρων, το εντυπωσιακό θεόρατο Καμπαναριό του Ιβάν του 
Μεγάλου με ύψος 97 μέτρα, το μεγαλύτερο Κανόνι της Μόσχας με 
βάρος 210 τόνους (δεν έχει χρησιμοποιηθή ποτέ), τη μεγαλύτερη 
Καμπάνα του κόσμου που έχει βάρος 40 τόνους, η οποία προτού 
στηθή στο καμπαναριό ράγισε. Εν συνεχεία επίσκεψη στο 
Θησαυροφυλάκιο των Πανοπλιών στο οποίο μεταξύ άλλων 
πολύτιμων εκθεμάτων, μπορείτε να δείτε από γνήσια ‘‘αυγά 
Φαμπερζέ‘‘ μέχρι αυτοκρατορικές άμαξες . Συνεχίζουμε για την 
4ην μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου την ΚΟΚΚΙΝΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ 
την οποίαν περιστοιχίζουν η Παναγία του Καζάν το παρεκκλήσι  
της Ιεράς Μονής Ιβήρων και ο Ναός του Αγίου Βασιλείου με τους 
εννέα τρούλλους . Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και των 
πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου . 
Ελεύθερος χρόνος . Συνέχεια περιήγησης της πόλης την αψίδα του 
Θριάμβου, τη λεωφόρο Κουτούζωφ, την λεωφόρο Αρμπάτ και το 
Υπουργείο των Εξωτερικών . Συνεχίζουμε με Κρουαζιέρα στον 
Μόσκοβα ποταμό διαρκείας 2.5 ώρες με το Κρουαζιερόπλοιο 
Radisson. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

2 ΜΑΙΟΥ 2019 : Πέμπτη   
Μουσείο Κοσμοναυτών – Λαύρα Αγίου Σεργίου - Πάρκο…. 
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε διασχίζοντας μια όμορφη 
διαδρομή 70 χλμ βόρεια της Μόσχας, περνώντας μέσα από χωρία 
με ξύλινα σπίτια φθάνουμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου όπου 
βρίσκεται η πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) που είναι ανδρικό 
μοναστήρι, ένα τεράστιο κτιριακό  συγκρότημα που στεγάζει τη 
Θεολογική Σχολή, το περίφημο εκκλησιαστικό μουσείο και τη 
Σχολή Αγιογραφίας. Τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της  Θεοτόκου, 
το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και το Αγίασμα. Είναι το  
πνευματικό κέντρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι 
ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ του οποίου 
το λείψανο βρίσκεται εκεί. Ο Άγιος Σέργιος ανακηρύχθηκε 
προστάτης-άγιος της Ρωσίας το 1422. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε το μουσείο Κοσμοναυτών αφού ο 1ος δορυφόρος 
του κόσμου στάλθηκε στο διάστημα από τη Ρωσία, στις 4 
Οκτωβρίου 1957. Το 1981, για να γιορτάσουν την 20ή επέτειο 
από την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση, η βάση του 
μνημείου είχε ανοίξει ως Μουσείο Κοσμοναυτικής Memorial. 
Ακολούθως επίσκεψη στο περίφημο πάρκο της σοβιετικής εποχής  

του Στάλιν με επίχρυσα συντριβάνια, αγάλματα και επιβλητικά 
κτίρια .Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

3 ΜΑΙΟΥ 2019 : Παρασκευή   
Μετρό -Αγ. Ματρώνα-Ντονσκόϊ –Ψώνια-Σωτήρος Χριστού 
Μετά  το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στην Μονή της 
Αγίας Σκέπης (τάφος και λείψανα της νεοφανούς Αγίας 
Ματρώνας). Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε τη Μονή Ντονσκόι που 
ιδρύθηκε προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του 
Ντον (Ντονσκάγια), που έσωσε τη Μόσχα από το στρατό των 
Τατάρων στη μάχη του ποταμού Μόσκοβα, το 1591 . Ακολούθως 
κοντά στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα θα επισκεφθούμε τον 
Τεράστιο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, το σύμβολο της 
Ορθοδοξίας, το καύχημα της σύγχρονης Ρωσίας. Συνεχίζουμε για 
τον περίφημο πεζόδρομο Στάρι Αρπάτ (ελεύθερος χρόνος για 
ψώνια). Εν συνεχεία ξενάγηση στους πανέμορφους σταθμούς του 
ΜΕΤΡΟ (τα βιτρό, τα μωσαϊκά, ψηφιδωτά).Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

4 ΜΑΙΟΥ 2019 : Σάββατο 
 

Μουσείο Β΄Παγκοσμίου Πολέμου-Αγ. Δανιήλ-Αεροδρ. 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μουσείο Πατριωτικού πολέμου που 
κάθε 9 Μαΐου γιορτάζεται η μεγάλη νίκη των στρατευμάτων της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία. Η πρώην Σοβιετική 
Ένωση είναι η χώρα που θρήνησε τους περισσότερους νεκρούς στο Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Γύρω στα 27 εκατομμύρια στρατιώτες και πολίτες 
σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα στα πολεμικά 
μέτωπα και τις πολιορκίες την περίοδο 1941-1945. Θέλοντας να τιμήσει τον 
Αγώνα και τον ηρωισμό όλων αυτών των ανθρώπων εναντίον του 
ναζισμού, η Ρωσία εγκαινίασε το 1995 το μεγαλόπρεπο 'Μουσείο του 
Πατριωτικού Πολέμου' στο Πάρκο της Νίκης που βρίσκεται στο λόφο 
Πολοννιάγια στη Μόσχα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στη Πατριαρχική Μονή 
του Αγίου Δανιήλ που ο ναός του είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου και εκεί είναι η κατοικία  του εκάστοτε Πατριάρχη Μόσχας. Το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο Μόσχας όπου με απ’ ευθείας πτήση 
στις  20.00 αναχωρούμε για την Λάρνακα.Άφιξη στις 23.50 με τις πιο 
ευχάριστες αναμνήσεις από μια χώρα που είναι απο τις πλουσιότερες στον 
κόσμο σε ιστορία, κουλτούρα και πολιτισμό.Μεταφορά στο γραφείο . 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :                                         
● Αεροπορικό εισιτήριο  με απ’ ευθείας πτήση Λάρνακα– Μόσχα–Λάρνακα 

μαζί με αποσκευή 23 κιλά και χειραποσκευη 8 κιλά . 
● Οι φόροι αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων. Σε περίπτωση αύξησης 

τους μετά τις 2/1/2019, επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 

● Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα μπουφέ  

● Τέσσερα δείπνα μπουφέ στο ξενοδοχείο, όπως στο πρόγραμμα . 
●  Η Κρουαζιέρα στο Μόσχα ποταμό και το συγκρότημα ‘‘Zhavoronki ‘‘. 

●  Όλες οι εκδρομές,  μεταφορές, με πολυτελή κλιματιζόμενo  λεωφορείo  
σύμφωνα  με το πρόγραμμα. 

● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων . 
●  Τοπικός  Ελληνόφωνος  ξεναγός .   
●  Αρχηγός, συνοδός  του γραφείου μας, με Ενημερωτικά  έντυπα. 

Η  τιμή  δεν  περιλαμβάνει :                 Ημερ. Εκδόσεως : 20/12/2018 

● Βίζα εισόδου για την Ρωσία €50 για Κυπριακά Διαβατήρια  
Για έκδοση Βίζας απαιτούνται:Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά 
τις 5 Οκτωβρίου 2019, μία πρόσφατη φωτογραφία 3 Χ 4 . Πρέπει να 
παραδοθούν στο γραφείο μας, 40 μέρες πριν την αναχώρηση σας 

● Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα  ή  ότι είναι  προαιρετικό.                                              
● Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια.Οι μεταφορές στο Αεροδρ. Λάρνακας. 
● Ποτά και φιλοδωρήματα .    (Το Παιδί μέχρι 12 ετών σε τρίκλινο, μείωση €80)  

� Για να ισχύει η πιο πάνω τιμή επιβάλλεται η προκαταβολή 
    των  €250 μέχρι 11 Μαρτίου 2019  
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Αναχώρηση :  22  Μαίου     Τετάρτη     Λάρνακα - Θεσσαλονίκη     18.10 - 2010 
Επιστροφή  :  26  Μαίου      Κυριακή    Θεσσαλονίκη - Λάρνακα     20.50 - 22.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τετάρτη 22 Μαίου 2019= Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Ουρανούπολη 
Συγκέντρωση  των επιβατών στις 16.10 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τακτοποίηση των αποσκευών και  αναχώρηση  με απ’   
ευθείας πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 18.10, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά 
στην Ουρανούπολη . Άφιξη και τακτοποίηση σε  ξενοδοχείο . Ελεύθεροι να επισκεφθείτε τις ψαροταβέρνες της πόλης . 

Πέμπτη 23 Μαίου 2019 =  Ουρανούπολη – Δάφνη - Ιερά Μονή Διονυσίου       
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο Καράβι με αναχώρηση για τη Δάφνη . Άφιξη στη Δάφνη, αλλαγή Καραβιού και 
αναχωρούμε για την Ιερά Μονή Διονυσίου που φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας του ‘‘Ακαθίστου Ύμνου‘‘, το δεξί χέρι 
του Τιμίου Προδρόμου, το χέρι της Αγίας Παρασκευής και πολλά άλλα Άγια λείψανα . Διανυκτέρευση στη Διονυσίου . 

Παρασκευή 24 Μαίου 2019= Διονυσίου- Καρυές - Κουτλουμουσίου - Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου      
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο Καράβι και αναχώρηση για τη Δάφνη . Άφιξη στη Δάφνη και αναχώρηση με λεωφορείο 
για τις Καρυές με πρώτη επίσκεψη στο Πρωτάτο που φιλοξενεί την εικόνα  του ‘‘Άξιον Εστίν‘‘ . Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε την Μονή Κουτλουμουσίου που φιλοξενεί την εικόνα της ‘‘Φοβεράς Προστασίας‘‘ . Από τις Καρυές 
αναχώρηση με λεωφορείο για την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου . Διανυκτέρευση στη Μονή Βατοπαιδίου . 

Σάββατο 25 Μαίου 2019 = Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στις Μονές του Αγίου Όρους      
Μετά το πρόγευμα, όσοι θέλουν θα έχουν προαιρετική εκδρομή σε διάφορα μοναστήρια του Άγίου Όρους όπως : Ιερά 
Μονή Παντοκράτορος, την Ιερά Μονή Ιβήρων, τη Ιερά Μονή Καρακάλλου, τη Ιερά Μονή Φιλοθέου, την Ιερά Μονή 
Σταυρονικήτα, την Σκήτη του Προφήτη Ηλία . Διανυκτέρευση στη Μονή Βατοπαιδίου . 

Κυριακή 26 Μαίου 2019= Βατοπαίδι - Ιερισσός- Σουρωτή - Αεροδρόμιο - Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο καράβι για την Ιερισσό . Άφιξη στην Ιερισσό και μεταφορά με λεωφορείο στη Σουρωτή 
με επίσκεψη στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παισίου και το 
λείψανο του Αγίου Αρσενίου . Μεταφορά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με αναχώρηση πτήσης 20.50 για τη Λάρνακα . 
Άφιξη στη Λάρνακα 22.40 .                                                                                                      Ημερ. Έκδοσης : 02/1/2019 

Η  τιμή  περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο, Λάρνακα–Θεσσαλονίκη–Λάρνακα μαζί με 
    δύο αποσκευές =(Χειραποσκευή 8 Kg και μία μέχρι 20 Kg) . 
�  Φόροι αεροδρομίων  και  επίναυλος καυσίμων,  σε  περίπτωση 
    αύξησης τους μετά τις 2/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Όλες οι μεταφορές με λεωφορείο όπως αναφέρονται στο 
    πρόγραμμα . 
�  Όλες οι μεταφορές με τα Καράβια όπως αναφέρονται στο  
    πρόγραμμα . 
�  Διαμονή  ένα  βράδυ σε  καλό, κεντρικό Ξενοδοχείο κοντά στο 
    λιμάνι εις την Ουρανούπολη με πρωινό .  
�  Αρχηγός, συνοδός και ξεναγός ο διευθυντής του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής.  (Γίνεται αλλαγή επιστροφής) 

Δεν  περιλαμβάνει :   
� Το Διαμονητήριο €25 (δωρεάν=πολύτεκνοι, φοιτητές και 

μαθητές πολυτέκνων) # πράσινες κάρτες τρίτεκνοι=€10   
�  Η ολοήμερη προαιρετική εκδρομή μέσα στο Άγιον Όρος και 

ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα .             

� Η κράτηση σας γίνεται αποδεκτή, αφού πρέπει  
να συνοδεύεται με προκαταβολή των €170 � 

   Η  τιμή  είναι  κατά  άτομο  και 
   είναι  μόνο  για  Άνδρες 
� Η πιο πάνω τιμή ισχύει μέχρι  εξαντλήσεως των 

θέσεων του γκρουπ     (Γίνεται αλλαγή επιστροφής)   
Για  πληροφορίες  και  δηλώσεις συμμετοχής : 

 
                  
37Α  Στασίνου  (περ.  Χίλτον)                                                                                                                                          Τηλέφωνο :  22 455 655 
2003  Στρόβολος  - Λευκωσία                                                                                                                                          Κινητό      :  99 47 57 47                                                          
E-mail : theotokos@theotokostravel.com                                                                                                                      Φάξ            :  22 378 429 

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, νοουμένου ότι θα καταβληθεί η προκαταβολή. 
 

 



 

 
 
    
 

Αναχώρηση : 29  Μαίου      Τετάρτη        Λάρνακα– Τελ Αβίβ     20.20  – 21.20 
Επιστροφή  : 02  Ιουνίου    Κυριακή       Τελ  Αβίβ – Λάρνακα   22.00  -  23.00 

 

Τετάρτη 29/5/2019 : Λ/κα–Τέλ Αβίβ– Ξενοδοχείο  

Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 17.50 και 
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο  Λάρνακας. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακος, τακτοποίηση των 
αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση με 
πτήση στις 20.20 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη  στο αεροδρόμιο 
του Τέλ Αβίβ στις 21.20 . Επιβίβαση στο λεωφορείο, 
Μεταφορά και τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και 
διανυκτέρευσης . 
 

Πέμπτη 30/5/2019 : Φρέαρ του Ιακώβ -
Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος... 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με 
επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η 
συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα την μετέπειτα 
Αγία Φωτεινή και προσκύνημα το άφθαρτο σκήνωμα του 
Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου . Συνεχίζουμε την 
ολοήμερη εκδρομή μας στην  Ιεριχώ, με επίσκεψη στην  
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα  
αναχωρήσουμε για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που  
εβαπτίσθη ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των 
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο  
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . 
Ακολούθως  θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Προφήτη 
Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη Νεκρά 
Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας επίσκεψη στη 
Βηθανία τη γυναικεία μονή της Μάρθας και Μαρίας . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και  
διανυκτέρευσης . 
 

Παρασκευή 31/5/2019 : Ναζαρέτ – Κανά – 
Θαβώρειον Όρος – Τιβεριάδα  
Μετά το  πρόγευμα  αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή  
στην Τιβεριάδα.Πρώτη επίσκεψη στο Θαβώρειον Όρος 
(έγινε η Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική 
μετάβαση με ταξί), συνεχίζουμε για τη  Ναζαρέτ (Έγινε ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας (ο 
Κύριος ευλόγησε το γάμο, έκανε το πρώτο του  θαύμα),  
Καπερναούμ (Ναός των Αγίων Αποστόλων εκεί όπου 
θεράπευσε τον παραλυτικό, Όρος των Μακαρισμών), 
στην Τιβεριάδα θάλασσα (το Ναό των Αγίων Αποστόλων 
εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και  
γέμισαν με μεγάλα ψάρια, εκεί  έγινε  και η εμφάνιση του 
Κυρίου μετά την Ανάσταση Του) . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο 1/6/2019 : Γεσθημανή-Βηθλεέμ –
Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα... 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή στη 
Βηθλεέμ  με προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, το 
σπήλαιο των  Νηπίων και θα συνεχίσουμε για το χωριό 
των ποιμένων (Πετσαχούρ)  που  είναι  μετόχι  του  Αγίου  
Σάββα και στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα 
(προαιρετικά). Ακολούθως καθ’ οδόν προς την  
Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε Μονή του Τιμίου Σταυρού,  
το Καταμόνας (Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος) και  
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της  
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το τόπο   

προδοσίας και προσευχής . Θα συνεχίσουμε για το Όρος  των 
Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου), τον Ναό των  Αγίων 
Αποστόλων .Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και  
διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 2/6/2019 : Λειτουργία στο Πανάγιο 
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο.… 
Μετά το πρόγευμα θα παραστούμεν σε εκκλησιασμό στον  
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως χωροστατούντος του 
Μακαριωτάτου  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Μετά  θα 
έχουμε ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως όπου θα  
Προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το Άγιον  
Κουβούκλιο, προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία  
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από Αριμαθαίας  
Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το 
παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου  
Στέφανου, τις προσωρινές φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα της 
Φραγκέλλωσης, το παρεκκλήσιο του διεμερίσαντο τα ιμάτια μου 
και το παρεκκλήσιο των κλαπών, την Αγία Πόρτα του Ναού, την 
Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και 
το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα συνεχίσουμε για την Οδό του  
Μαρτυρίου  με αναφορά  στην  κάθε  στάση,  θα επισκεφθούμε 
το Πραιτώριο,  την  εκκλησία  των Θεοπατόρων  Ιωακείμ και  
Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  τους), αναφορά στο χώρο του 
παλαιού Ναού του Σολομώντος,  στην προβατική κολυμβήθρα. 
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο του Τέλ 
Αβίβ. Άφιξη, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων 
και με πτήση στις 22.00 για Λάρνακα. Άφιξη στις 23.00 και 
μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο. 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με 
     δύο αποσκευές, μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά . 

� Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης 
τους μετά τις 8/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 

�  Διαμονή  4 βράδια  σε καινούργιο  Ξενοδοχείο  4* . 
�  Πρόγευμα  μπουφέ καθημερινά . 
�  Δείπνο μπουφέ καθημερινά στο  ξενοδοχείο . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  

κλιματιζόμενο  λεωφορείο  σύμφωνα  με το πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός  & ξεναγός του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                        Ημερ. Έκδοσης 8/1/2019 

�  Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
�  Ποτά και φιλοδωρήματα. 
�  Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  σας με  λεωφορείο  στο  αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Το παιδί κάτω των 12 ετών μαζί με τους γονείς του έχει μείωση €40 

� Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2019 
� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 19 Απριλίου 2019 . 
    Νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις    
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
 

� Μετά τις 19 Απριλίου 2019, η τιμή αλλάσει ανάλογα με την 
    νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

  
 
 
 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429 
Email : theotokos@theotokostravel.com 

 



 

 
 

 
 
Αναχώρηση:  30 Μαίου     Πέμπτη      Λάρνακα – Τελ Αβίβ   20.20 - 21.20   
Επιστροφή :  02 Ιουνίου  Κυριακή     Τελ  Αβίβ - Λάρνακα   22.00 - 23.00 

 
 
 
 
 

 

Πέμπτη 30/5/2019:Λ/κα–Τέλ Αβίβ–Ξενοδοχείο 

Συγκέντρωση των επιβατών στις 18.20 στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας (από το γραφείο με 
λεωφορείο στις 17.50). Έλεγχος διαβατηρίων και 
αναχώρηση με πτήση στις 20.20 για το Τέλ Αβίβ. 
Άφιξη  στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ στις 21.20. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης . 
 

Παρασκευή: 31/5/2019 = Φρέαρ του Ιακώβ 
-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος... 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με 
επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η 
συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα την 
μετέπειτα Αγία Φωτεινή και προσκύνημα το 
άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Φιλουμένου του 
Κυπρίου . Συνεχίζουμε την ολοήμερη εκδρομή μας 
στην  Ιεριχώ, με επίσκεψη στην  Ιερά Μονή του 
Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα  αναχωρήσουμε 
για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που  εβαπτίσθη 
ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των 
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο  
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . 
Ακολούθως  θα επισκεφθούμε την εκκλησία του 
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη 
Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας 
επίσκεψη στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της 
Μάρθας και Μαρίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*. 
Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο:1/6/2019=Γεσθημανή-Βηθλεέμ 
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα... 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή  
στη Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της  
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων και θα  
συνεχίσουμε για το χωριό των ποιμένων 
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα και  
προαιρετικά το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα. 
Ακολούθως καθ’  οδόν προς την Ιερουσαλήμ θα  
επισκεφθούμε τη μονή του Προφήτη Ηλία, και με  
την άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε τη  
Μονή του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας και 
συνεχίζουμε με  προσκύνημα στον Ιερό Ναό της 
Κοιμήσεως  της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το 
τόπο προδοσίας και προσευχής και τον τόπο 
λιθοβολισμού του πρωτομάρτυρα Στέφανου.Θα 
συνεχίσουμε για το Όρος των Ελαιών (έγινε η 
Ανάληψης του Κυρίου) με επίσκεψη στον Ναό των 
Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 
Δείπνο  και διανυκτέρευσης . 

Κυριακή 2/6/2019 : Λειτουργία στον Πανάγιο 
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο…... 
Μετά το πρόγευμα θα παραστούμεν σε εκκλησιασμό στον  
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως χωροστατούντος του 
Μακαριωτάτου  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου .  Μετά  
θα έχουμε ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως 
Προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το Άγιον  
Κουβούκλιο, προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία  
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από Αριμαθαίας  
Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το 
παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου  
Στέφανου, τις προσωρινές φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα  
της Φραγκέλλωσης, το παρεκκλήσιο του διεμερίσαντο τα  
ιμάτια μου και το παρεκκλήσιο των κλαπών, την Αγία Πόρτα 
του Ναού, την Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου 
του Αδελφοθέου και το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα 
συνεχίσουμε για την Οδό του  Μαρτυρίου  με αναφορά  στην  
κάθε  στάση,  θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο,  την  εκκλησία  
των Θεοπατόρων  Ιωακείμ και  Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  
τους), αναφορά στο χώρο του παλαιού Ναού του 
Σολομώντος,  στην προβατική κολυμβήθρα. Ελεύθερος χρόνος 
για ψώνια. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Τέλ Αβίβ, έλεγχος διαβατηρίων και με πτήση στις  22.00 για 
Λάρνακα. Άφιξη στις 23.00 και μεταφορά με λεωφορείο στο 
γραφείο. 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με 

μία χειραποσκευή μέχρι 10 Kg . 
� Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης 

τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Διαμονή  3 βράδια  σε  καινούργιο Ξενοδοχείο  4* .  
�  Πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  

κλιματιζόμενο  λεωφορείο  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός  και  ξεναγός, ο διευθυντής 

του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                       Ημερ. Έκδοσης 5/2/2019          
� Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
�  ποτά και φιλοδωρήματα. 
�  Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  σας με  λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €30 

�Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2019 
 

� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
 

� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 19 Απριλίου 2019   
 

� Μετά τις 19 Απριλίου 2019, η τιμή αυξάνεται αναλόγως της 
    διαθεσιμότητας των θέσεων  

  
 
 

 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429 
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Αναχώρηση :   8 Ιουνίου   Σάββατο     Λάρνακα–Αθήνα    08.00 - 09.45 

Επιστροφή  : 11 Ιουνίου   Τρίτη             Αθήνα– Λάρνακα    22.55 – 00.40 
 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019  
Λάρνακα–Αθήνα–Παναγία Μαλεβή-Τρίπολη  
Συγκέντρωση των επιβατών στις 05.30 το πρωί, στο 
γραφείο και αναχώρηση με λεωφορείο για το 
αεροδρόμιο Λάρνακας τακτοποίηση των αποσκευών, 
έλεγχος προσωπικών εγγράφων και αναχώρηση με 
πτήση στις 08.00 για το αεροδρόμιο της Αθήνας. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας 09.45, επιβίβαση 
στο λεωφορείο και αναχωρούμε για τον Ισθμό της 
Κορίνθου (σταθμός) 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 . 
Άφιξη στην Τρίπολη και τακτοποίηση σε  ξενοδοχείο  
4 * . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 : Τρίπολη - Αγία 
Θεοδώρα - Όσιο Εφραίμ – Τήνος 
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 της είναι φτιαγμένη από πέτρινες 
πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που 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 απόδειξης της αθωότητας της, 
ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και το αίμα 
της νερό . Επιστροφή και επίσκεψη σε εμπορικό 
κέντρο για ψώνια . Μετά θα έχουμε επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο το σκήνωμα 
του Οσίου Εφραίμ) στη Νέα Μάκρη. Μεταφορά στο 
λιμάνι και μαζί με το λεωφορείο μας αναχωρούμε με 
φέρρυ μπόουτ για την Μεγαλόχαρη της Τήνου . 
Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης.  
 

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 : Τήνος - Άνδρο 
(Αγία  Μαρίνα & Παν. Μυροβλύτισσα) 
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην 
Μεγαλόχαρη της Παναγίας της Τήνου και με 
προσκύνημα την θαυματουργό εικόνα της 
Παναγίας . Μεταφορά στο λιμάνι της Τήνου και 
αναχώρηση με φέρρι-μποουτ για το  δεύτερο 
μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων την Άνδρο. 
Άφιξη στην Άνδρο και μεταφορά με το  

λεωφορείο μας με πρώτη επίσκεψη στο ανδρικό 
μοναστήρι του  Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται η 
εικόνα της  Παναγίας της Μυροβλίτισσας και συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στο ανδρικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας 
όπου φυλάσεται η θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο 
Λείψανο της. Μεταφορά και τακτοποίηση σε παραλιακό 
ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 :  
Άνδρο - Ψώνια - Αεροδρ. Αθηνών - Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμάνι της Άνδρου και 
με φέρρυ μπόουτ μαζί μας πάντοτε το λεωφορείο 
αναχωρούμε για το λιμάνι της Ραφήνας . Μεταφορά γσε 
εμπορικό κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα ψώνια σας 
και εν συνεχεία για το αεροδρόμιο Αθηνών όπου με 
πτήση στις 22.55 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. Άφιξη 
στις 00.40 και  μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο . 
 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με μία 
     χειραποσκευή  8 Κιλά .                                     
�  Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 1/2/2019, σε  
     περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τήνο με πρωινό μπουφέ  . 
�  Μία  διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τρίπολη με πρωινό μπουφέ .   
�  Μία διανυκτέρευση  σε  παραλιακό ξενοδοχείο  3* στην 
     Άνδρο με πρωινό μπουφέ  .  
�  Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία . 
�  Όλα τα εισιτήρια  των  φέρρι  από Ραφήνα,  Άνδρο, Τήνο 
     μετ’  επιστροφής .  
�  Όλα τα  εισιτήρια  μεταφοράς  του  λεωφορείου  μας  με   
      τα  φέρρι-μποουτ  (χωρίς  αλλαγή  λεωφορείου) .  
�  Όλες οι  μεταφορές  με  κλιματιζόμενο  λεωφορείο  όπως 
     αναφέρονται  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός,  έμπειρος συνοδός  του  γραφείου  μας.  
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
 

Η  τιμή   δεν   περιλαμβάνει :                     Ημερ. Έκδοσης 1/2/2019     
�  Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα ή προτεινόμενο . 
�  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 27 Απριλίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €150  
� Μετά τις 27 Απριλίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα  
    τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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Αναχώρηση : 15  Ιουνίου   Σάββατο     Λάρνακα–Αθήνα    08.00 - 09.45 

Επιστροφή  : 18  Ιουνίου   Τρίτη             Αθήνα– Λάρνακα    22.55 - 00.40 
 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019  
Λάρν.–Αθήνα–Όσιο Εφραίμ-Μαλεβή-Τρίπολη  
Συγκέντρωση των επιβατών στις 05.30 το πρωί,  
στο γραφείο και αναχώρηση με λεωφορείο για το 
αεροδρόμιο Λάρνακας έλεγχος προσωπικών 
εγγράφων και αναχώρηση με πτήση στις 08.00 για 
το αεροδρόμιο  της Αθήνας. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
της Αθήνας 09.45, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
πρώτη επίσκεψη έχουμε επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
του Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο το σκήνωμα του Οσίου 
Εφραίμ) στη Νέα Μάκρη και συνεχίζουμε 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 . Άφιξη στην Τρίπολη και τακτοποίηση σε  
ξενοδοχείο  4 * . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019  

Τρίπολη - Αγία Θεοδώρα – Ραφήνα - Τήνο 
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 της είναι φτιαγμένη από πέτρινες 
πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που 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 απόδειξης της αθωότητας της, 
ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και το αίμα 
της νερό . Μεταφορά στη Ραφήνα και μαζί με το 
λεωφορείο μας αναχωρούμε με φέρρυ-μποουτ για 
το νησί της Μεγαλόχαρης της Τήνου . Άφιξη στη 
Τήνο και μεταφορά σε παραλιακό ξενοδοχείο 4*. 
Διανυκτέρευσης . 
 

Δευτέρα 17 Ιουνίου : Τήνο-Άνδρο (Αγία  
Μαρίνα & Παν. Μυροβλύτισσα)-Ραφήνα 
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην Μεγαλόχαρη 
της Παναγίας της Τήνου και με προσκύνημα την 
θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Μετά την Θεία 
λειτουργία θα έχουμε πρόγευμα και μετά 
αναχωρούμε για το λιμάνι και μαζί με το λεωφορείο 
μας με φέρρυ-μποουτ για το δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί των Κυκλάδων την Άνδρο. Άφιξη στην Άνδρο 
και μεταφορά με το λεωφορείο  μας με πρώτη 
επίσκεψη στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου ικολάου 
όπου φυλάσσεται η εικόνα της  Παναγίας  

της Μυροβλίτισσας και συνεχίζουμε με επίσκεψη στο 
ανδρικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας όπου φυλάσεται η 
θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο Λείψανο της. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι του Γαυρίου και με 
φέρρυ-μποουτ αναχωρούμε για τη Ραφήνα. Άφιξη και 
μεταφορά σε παραλιακό ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης. 
 

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 : Ραφήνα – Ρώσο - 
Ψώνια - Αεροδρόμιο Αθηνών - Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα αναωρούμε για τη Χαλκίδα όπου θα 
δούμε τη παλιά γέφυρα και το φαινόμενο των 
κινουμένων νερών (παλίρροια) . Συνεχίσουμε για το 
Προκόπι με προσκύνημα το άφθαρτο, ολόσωμο 
σκήνωμα του θαυματουργού, του Αγίου Ιωάννη του 
Ρώσου . Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος για ψώνια . 
Μεταφορά στο Αεροδρόμιο Αθηνών όπου με πτήση στις 
22.55 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. Άφιξη στις 00.40 
και  μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο . 
 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με δύο 
     αποσκευές μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .                                    
�  Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 1/2/2019, σε  
     περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τήνο με πρωινό μπουφέ  . 
�  Μία διανυκτέρευση  σε  παραλιακό ξενοδοχείο  4* στη 
     Ραφήνα με πρωινό μπουφέ  .  
�  Μία  διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο  4* στη 
     Τρίπολη με πρωινό μπουφέ .   
�  Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία . 
�  Όλα τα εισιτήρια  των  φέρρι  από Ραφήνα,  Άνδρο, Τήνο 
     μετ’  επιστροφής .  
�  Όλα τα  εισιτήρια  μεταφοράς  του  λεωφορείου  μας  με   
      τα  φέρρι-μποουτ  (χωρίς  αλλαγή  λεωφορείου) .  
�  Όλες οι  μεταφορές  με  κλιματιζόμενο  λεωφορείο  όπως 
     αναφέρονται  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός,  έμπειρος συνοδός  του  γραφείου  μας.  
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
 

Η  τιμή   δεν   περιλαμβάνει :                     Ημερ. Έκδοσης 1/2/2019     
�  Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα ή προτεινόμενο . 
�  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 27 Απριλίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
� Μετά τις 27 Απριλίου 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 
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Αναχώρηση : 26  Ιουνίου    Τετάρτη       Λάρνακα– Τελ Αβίβ     20.20  – 21.20 
Επιστροφή  : 30  Ιουνίου    Κυριακή       Τελ  Αβίβ – Λάρνακα   22.00  -  23.00 

 

Τετάρτη 26/6/2019 : Λ/κα–Τέλ Αβίβ– Ξενοδοχείο  

Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 17.50 και 
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο  Λάρνακας. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακος, τακτοποίηση των 
αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση με 
πτήση στις 20.20 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη  στο αεροδρόμιο 
του Τέλ Αβίβ στις 21.20 . Επιβίβαση στο λεωφορείο, 
Μεταφορά και τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και 
διανυκτέρευσης . 
 

Πέμπτη 27/6/2019 : Φρέαρ του Ιακώβ -
Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος... 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με 
επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η 
συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα την μετέπειτα 
Αγία Φωτεινή και προσκύνημα το άφθαρτο σκήνωμα του 
Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου . Συνεχίζουμε την 
ολοήμερη εκδρομή μας στην  Ιεριχώ, με επίσκεψη στην  
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα  
αναχωρήσουμε για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που  
εβαπτίσθη ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των 
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο  
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . 
Ακολούθως  θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Προφήτη 
Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη Νεκρά 
Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας επίσκεψη στη 
Βηθανία τη γυναικεία μονή της Μάρθας και Μαρίας . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και  
διανυκτέρευσης . 
 

Παρασκευή 28/6/2019 : Ναζαρέτ – Κανά – 
Θαβώρειον Όρος – Τιβεριάδα 
Μετά το  πρόγευμα  αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή  
στην Τιβεριάδα.Πρώτη επίσκεψη στο Θαβώρειον Όρος 
(έγινε η Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική 
μετάβαση με ταξί), συνεχίζουμε για τη  Ναζαρέτ (Έγινε ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας (ο 
Κύριος ευλόγησε το γάμο, έκανε το πρώτο του  θαύμα),  
Καπερναούμ (Ναός των Αγίων Αποστόλων εκεί όπου 
θεράπευσε τον παραλυτικό, Όρος των Μακαρισμών), 
στην Τιβεριάδα θάλασσα (το Ναό των Αγίων Αποστόλων 
εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και  
γέμισαν με μεγάλα ψάρια, εκεί  έγινε  και η εμφάνιση του 
Κυρίου μετά την Ανάσταση Του) . Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο 29/6/2019 : Γεσθημανή-Βηθλεέμ –
Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα... 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή στη 
Βηθλεέμ  με προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, το 
σπήλαιο των  Νηπίων και θα συνεχίσουμε για το χωριό 
των ποιμένων (Πετσαχούρ)  που  είναι  μετόχι  του  Αγίου  
Σάββα και στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα 
(προαιρετικά). Ακολούθως καθ’ οδόν προς την  
Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε Μονή του Τιμίου Σταυρού,  
το Καταμόνας (Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος) και  
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της  
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το τόπο   

προδοσίας και προσευχής . Θα συνεχίσουμε για το Όρος  των 
Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου), τον Ναό των  Αγίων 
Αποστόλων .Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και  
διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 30/6/2019 : Λειτουργία στο Πανάγιο 
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο.… 
Μετά το πρόγευμα θα παραστούμεν σε εκκλησιασμό στον  
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως χωροστατούντος του 
Μακαριωτάτου  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Μετά  θα 
έχουμε ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως όπου θα  
Προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το Άγιον  
Κουβούκλιο, προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία  
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από Αριμαθαίας  
Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το 
παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου  
Στέφανου, τις προσωρινές φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα της 
Φραγκέλλωσης, το παρεκκλήσιο του διεμερίσαντο τα ιμάτια μου 
και το παρεκκλήσιο των κλαπών, την Αγία Πόρτα του Ναού, την 
Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και 
το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα συνεχίσουμε για την Οδό του  
Μαρτυρίου  με αναφορά  στην  κάθε  στάση,  θα επισκεφθούμε 
το Πραιτώριο,  την  εκκλησία  των Θεοπατόρων  Ιωακείμ και  
Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  τους), αναφορά στο χώρο του 
παλαιού Ναού του Σολομώντος,  στην προβατική κολυμβήθρα. 
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο του Τέλ 
Αβίβ. Άφιξη, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων 
και με πτήση στις 22.00 για Λάρνακα. Άφιξη στις 23.00 και 
μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο. 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με 
     δύο αποσκευές, μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά . 

� Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης 
τους μετά τις 8/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 

�  Διαμονή  4 βράδια  σε καινούργιο  Ξενοδοχείο  4* . 
�  Πρόγευμα  μπουφέ καθημερινά . 
�  Δείπνο μπουφέ καθημερινά στο  ξενοδοχείο . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  

κλιματιζόμενο  λεωφορείο  σύμφωνα  με το πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός  & ξεναγός του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                        Ημερ. Έκδοσης 8/1/2019 

�  Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
�  Ποτά και φιλοδωρήματα. 
�  Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  σας με  λεωφορείο  στο  αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Το παιδί κάτω των 12 ετών μαζί με τους γονείς του έχει μείωση €40 

� Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 
� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 17 Μαίου 2019 . 
    Νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις    
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
 

� Μετά τις 17 Μαίου 2019, η τιμή αλλάσει ανάλογα με την 
    νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

  
 
 
 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429 
Email : theotokos@theotokostravel.com 

 



 

 
 

 
 
Αναχώρηση:  27 Ιουνίου   Πέμπτη     Λάρνακα – Τελ Αβίβ   20.20 - 21.20   
Επιστροφή :  30 Ιουνίου   Κυριακή   Τελ  Αβίβ - Λάρνακα   22.00 - 23.00 

 
 
 
 
 

 

Πέμπτη 27/6/2019:Λ/κα–Τέλ Αβίβ–Ξενοδοχείο 

Συγκέντρωση των επιβατών στις 18.20 στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας (από το γραφείο με 
λεωφορείο στις 17.50). Έλεγχος διαβατηρίων και 
αναχώρηση με πτήση στις 20.20 για το Τέλ Αβίβ. 
Άφιξη  στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ στις 21.20. 
Επιβίβαση στο λεωφορείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης . 
 

Παρασκευή: 28/6/2019 = Φρέαρ του Ιακώβ 
-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος... 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με 
επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η 
συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα την 
μετέπειτα Αγία Φωτεινή και προσκύνημα το 
άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Φιλουμένου του 
Κυπρίου . Συνεχίζουμε την ολοήμερη εκδρομή μας 
στην  Ιεριχώ, με επίσκεψη στην  Ιερά Μονή του 
Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα  αναχωρήσουμε 
για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που  εβαπτίσθη 
ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των 
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο  
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . 
Ακολούθως  θα επισκεφθούμε την εκκλησία του 
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη 
Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας 
επίσκεψη στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της 
Μάρθας και Μαρίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*. 
Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο:29/6/2019=Γεσθημανή-Βηθλεέμ 
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα... 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή  
στη Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της  
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων και θα  
συνεχίσουμε για το χωριό των ποιμένων 
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα και  
προαιρετικά το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα. 
Ακολούθως καθ’  οδόν προς την Ιερουσαλήμ θα  
επισκεφθούμε τη μονή του Προφήτη Ηλία, και με  
την άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε τη  
Μονή του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας και 
συνεχίζουμε με  προσκύνημα στον Ιερό Ναό της 
Κοιμήσεως  της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το 
τόπο προδοσίας και προσευχής και τον τόπο 
λιθοβολισμού του πρωτομάρτυρα Στέφανου.Θα 
συνεχίσουμε για το Όρος των Ελαιών (έγινε η 
Ανάληψης του Κυρίου) με επίσκεψη στον Ναό των 
Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 
Δείπνο  και διανυκτέρευσης . 

Κυριακή 30/6/2019 : Λειτουργία στον Πανάγιο 
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο…... 
Μετά το πρόγευμα θα παραστούμεν σε εκκλησιασμό στον  
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως χωροστατούντος του 
Μακαριωτάτου  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου .  Μετά  
θα έχουμε ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως 
Προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το Άγιον  
Κουβούκλιο, προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία  
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από Αριμαθαίας  
Ιωσήφ, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το 
παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου  
Στέφανου, τις προσωρινές φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα  
της Φραγκέλλωσης, το παρεκκλήσιο του διεμερίσαντο τα  
ιμάτια μου και το παρεκκλήσιο των κλαπών, την Αγία Πόρτα 
του Ναού, την Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου 
του Αδελφοθέου και το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα 
συνεχίσουμε για την Οδό του  Μαρτυρίου  με αναφορά  στην  
κάθε  στάση,  θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο,  την  εκκλησία  
των Θεοπατόρων  Ιωακείμ και  Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  
τους), αναφορά στο χώρο του παλαιού Ναού του 
Σολομώντος,  στην προβατική κολυμβήθρα. Ελεύθερος χρόνος 
για ψώνια. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Τέλ Αβίβ, έλεγχος διαβατηρίων και με πτήση στις  22.00 για 
Λάρνακα. Άφιξη στις 23.00 και μεταφορά με λεωφορείο στο 
γραφείο. 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με 

μία χειραποσκευή μέχρι 10 Kg . 
� Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης 

τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 
�  Διαμονή  3 βράδια  σε  καινούργιο Ξενοδοχείο  4* .  
�  Πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα . 
�  Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  

κλιματιζόμενο  λεωφορείο  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα . 
�  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός  και  ξεναγός, ο διευθυντής 

του γραφείου μας . 
�  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                       Ημερ. Έκδοσης 5/2/2019          
� Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
�  ποτά και φιλοδωρήματα. 
�  Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια . 
�  Οι  μεταφορές  σας με  λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €30 

�Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 2 Ιανουαρίου 2020 
 

� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
 

� Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 10 Μαίου 2019   
 

� Μετά τις 10 Μαίου 2019, η τιμή αυξάνεται αναλόγως της 
    διαθεσιμότητας των θέσεων  

  
 
 

 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429 
Email : theotokos@theotokostravel.com 

  



 
 
 
 
 

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 . 
 

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  

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 20 Μαίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
� Μετά τις 20 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 
Email : theotokos@theotokostravel.com 

  



 

 
 

 
 

Αναχ.  : 18  Ιουλίου  Πέμπτη    Λάρνακα – Αθήνα           08.00 – 09.45 

Επιστ. : 23  Ιουλίου  Τρίτη       Θεσσαλονίκη-Λάρνακα   20.50 – 22.40 
 

Πέμπτη 18 Ιουλίου : Αθήνα – Άγ. Ρώσο – Όσιο 
Δαυίδ/Τσαλίκη–Αιδηψός – Αρκίτσα - Καρπενήσι  
Συγκέντρωση  των  επιβατών  στο  γραφείο  στις  05.45 το  πρωί  και  
αναχώρηση  με  λεωφορείο  για  το  αεροδρόμιο  Λάρνακας,  τακτοποίηση  
των  αποσκευών,  έλεγχος  ταυτοτήτων και  αναχώρηση  με  πτήση   στις  
08.00 για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Άφιξη στις 09.45, επιβίβαση στο  
λεωφορείο και αναχωρούμε μέσω της Εθνικής Οδού για την όμορφη 
Χαλκίδα όπου θα δούμε τη παλιά γέφυρα και το φαινόμενο των  
κινουμένων νερών (παλίρροια). Θα συνεχίσουμε για το Προκόπι με 
προσκύνημα  το  άφθαρτο ολόσωμο  σκήνωμα  του  θαυματουργού Αγίου  
Ιωάννη  του  Ρώσου  . Συνεχίσουμε για τις  Ροβιές με επίσκεψη στην  Ιερά 
Μονή του  Οσίου Δαυίδ. Προσκύνημα της κάρας του Αγίου και του νέου 
ανακυρηχθέντος Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη . Αναχωρούμε για το λιμάνι της  
Αιδηψού όπου όλοι μαζί και το λεωφορείο μας θα αναχωρήσουμε με το 
καράβι για την Αρκίτσα . Άφιξη στο λιμάνι της Αρκίτσας  και αναχώρηση 
για την όμορφη πόλη που είναι πνιγμένη στο έλατο, το Καρπενήσι όπου η 
πλούσια βλάστηση και το θαυμάσιο Αλπικό κλίμα της την έκαναν να 
θεωρείται η Ελβετία της Ελλάδος . Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο . 
Διανυκτέρευση . 
 

Παρασκευή 19 Ιουλίου : Προυσιώτισσα – Άγιο 
Κοσμά τον Αιτωλό στο Μέγα Δένδρο - Ιωάννινα  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω του Μικρού και 
Μεγάλου Χωριού με επίσκεψη προσκύνημα στο ανδρικό 
μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας που κτίστηκε τον 
16ον αιώνα . Φτάνοντας στη Μονή η εκκλησία είναι κτισμένη δίπλα 
σε βράχο που μέσα βρίσκεται μια σπηλιά όπου φιλοξενεί τη 
Θαυματουργή Εικόνα της Θεοτόκου . Μετά αναχωρούμε για το 
Μέγα Δένδρο που είναι κοντά στο χωριό Θέρμο όπου βρίσκεται το 
γυναικείο μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο 
διδάσκαλο του Γένους τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό όπου εκεί 
βρίσκεται και ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε την εποχή 
κατά την οποίαν έζησε και έδρασε (1714-1779), ήταν κρίσιμα για 
το έθνος μας και την Εκκλησία μας . Συνεχίζουμε μέσω της Ιονίας 
Οδού για τα Ιωάννινα όπου θα έχουμε μια περιήγηση της πόλης 
των Ιωαννίνων για να δούμε το Κάστρο και τη λίμνη ‘‘Παμβώτιδα‘‘ 
. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση . 
 

Σάββατο 20  Ιουλίου :  
Ιωάννινα - 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  σκήνωμα 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 το λεωφορείο 
μας) για την Ηγουμενίτσα  και  αναχώρηση διά μέσω της Εγνατίας, για τα 
Ιωάννινα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 21 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. Διανυκτέρευση . 

Δευτέρα 22 Ιουλίου : Ιωάννινα - Σουμελά – 
Βέρροια– Δοβρά - Νάουσα –Έδεσσα - Θεσσαλονίκη  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για προσκύνημα την 
θαυματουργό εικόνα της  Παναγίας Σουμελάς που βρίσκεται στις 
πλαγιές του Βερμίου όρους στην Καστανιά της Βέροιας. 
Ακολούθως στη Βέρροια θα επισκεφθούμε το Βήμα του 
Αποστόλου Παύλου όπου διασώζονται μέρος της παλιάς οδού που 
πάτησε ο Απόστολος Παύλος ερχόμενος στη Βέροια . Ακολούθως 
θα επισκεφθούμε το ανδρικό Μοναστήρι της Παναγίας της Δοβράς 
όπου φυλάσεται τεμάχιο της κάρας του Αγίου Λουκά του ιατρού, 
Συμφερουπόλεως της Κριμαίας .  Συνεχίζουμε για το καταπληκτικό 
φυσικό Πάρκο του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, ένα πανέμορφο 
και ζωντανό τοπίο που είναι πνιγμένο στη βλάστηση και από τα 
τρεχούμενα νερά της Αραπίτσας . Συνεχίζουμε για την όμορφη 
Έδεσσα με επίσκεψη στους περίφημους καταρράκτες της για ένα 
καφέ. Αναχωρούμε για την Θεσσαλονίκη . Άφιξη και τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

Τρίτη 23 Ιουλίου :  
Άγ. Δημήτριο-Άγ. Παίσιο-ψώνια-Αεροδρόμιο-Λ/κα 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το πολιούχο Άγιο της πόλης 
τον Άγιο Δημήτριο που βρίσκεται η κάρα και ο τάφος του Αγίου . 
Εν συνεχεία αναχωρούμε για τη Σουρωτή στο γυναικείο 
Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για προσκύνημα στο 
τάφο του Αγίου Παισίου του Αγιορείτη. Ελεύθερος χρόνος για 
ψώνια . Μεταφορά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης όπου με πτήση 
στις 20.50 αναχωρούμε για τη Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα  
22.40 και μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο. 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :                                         
●  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα–Αθήνα και Θεσσαλονίκη–Λάρνακα 
    μαζί με αποσκευή 20 Κιλά και χειραποσκευή 8 Κιλά . 
●  Οι  φόροι αεροδρομίων και επίναυλος  καυσίμων. Σε περίπτωση αύξησης 

τους μετά τις 8/2/2019, επιβαρύνεται ο καταναλωτής. 

●  Δύο διανυκτερεύσεις σε deluxe ξενοδοχείο 5* στα Ιωάννινα με  
αμερικάνικο πρωϊνό μπουφέ . 

●  Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* Superior στη Καλαμπάκα  
     με  αμερικάνικο πρωινό μπουφέ . 
●  Μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη 
    με αμεριρικάνικο πρωϊνό μπουφέ . 
●  Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* στο Καρπενήσι, με πρωινό 
●  Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία . 
●  Τα εισιτήρια του φέρρυ  Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα . 
●  Όλες  οι  εκδρομές,  μεταφορές, με  πολυτελή κλιματιζόμενo 
    λεωφορείo  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα. 
●  Αρχηγός,  συνοδός  και  ξεναγός  του  γραφείου  μας. 
●  Ενημερωτικά  έντυπα  της  εκδρομής. 
Η  τιμή  δεν  περιλαμβάνει :                  Ημερ. Εκδόσεως : 8/2/2019                 
● Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα .                                              
● 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 3 Ιουνίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή  €180  
� Μετά τις 3 Ιουνίου 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 
Email : theotokos@theotokostravel.com 

 



 

 
 

 
 

Αναχ.  : 25  Ιουλίου   Πέμπτη     Λάρνακα – Αθήνα           08.00 – 09.45 

Επιστ. : 30  Ιουλίου   Τρίτη        Θεσσαλον. - Λάρνακα     20.50 – 22.40 
 

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  φέρρυ-
μποουτ  (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.  

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 7 Ιουνίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή  €180  
� Μετά τις 7 Ιουνίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα 
    τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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Αναχώρηση: 17 Αυγούστου  Σάββατο  Λάρνακα–Αθήνα  08.00–09.45 

Επιστροφή : 21 Αυγούστου  Τετάρτη   Αθήνα– Λάρνακα  22.55–00.40 
 
 

Σάββατο 17 Αυγούστου : Λάρνακα – Αθήνα –
Όσιο Εφραίμ - Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη  
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 08.00 για το 
αεροδρόμιο της Αθήνας. Άφιξη στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας 09.45, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχωρούμε 
για την Νέα Μάκρη με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του 
Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο το σκήνωμα του Οσίου  Εφραίμ) 
. Συνεχίζουμε για τον Ισθμό της Κορίνθου (σταθμός) 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 . Άφιξη στην Τρίπολη και τακτοποίηση σε  
ξενοδοχείο  4 * . Διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 18 Αυγούστου :  
Τρίπολη-Αγ. Θεοδώρα–Χρυσοβαλάντου–Αθήνα 
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. Επιστρέφοντας στην Αθήνα θα επισκεφθούμε 
την μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στη 
Λυκόβρυση. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
στην Αθήνα . Ελεύθερος χρόνος . Διανυκτέρευσης . 
 

Δευτέρα 19 Αυγούστου : Άνδρο (Αγία Μαρίνα 
& Παν. Μυροβλύτισσα) – Παναγία της Τήνου  
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι της Ραφήνας και 
αναχωρούμε με φέρρι-μποουτ μαζί και το λεωφορείο μας 
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 για το λιμάνι του 
Γαυρίου και μαζί με το λεωφορείο μας με φέρρυ-μποουτ 
θα αναχωρήσουμε για την Μεγαλόχαρη της Παναγίας της  
Τήνου. Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο κοντά στην εκκλησία . Διανυκτέρευσης . 
 

Τρίτη 20 Αυγούστου : 
Τήνος – Ραφήνα – Ψώνια - Αθήνα  
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην Μεγαλόχαρη της   

Παναγίας της Τήνου και με προσκύνημα την θαυματουργό 
εικόνα της Παναγίας. Μετά την Θεία λειτουργία θα έχουμε 
πρόγευμα και μετά ελεύθερος χρόνος για τα παραδοσιακά της 
Τήνου. Το μεσημέρι αναχωρούμε μαζί με το λεωφορείο μας με 
φέρρυ-μποουτ για το λιμάνι της Ραφήνας . Άφιξη στο λιμάνι 
και μεταφορά σε εμπορικό κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα 
ψώνια σας. Μεταφορά-τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα 
 

 

Τετάρτη 21 Αυγούστου :  
Αίγινα (Άγ. Νεκτάριο) – Αθήνα-Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για ψώνια στις αγορές 
της Αθήνας 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]. Άφιξη στο 
λιμάνι του Πειραιά και μεταφορά στο αεροδρόμιο Αθηνών 
όπου με πτήση στις 22.55 αναχωρούμε για τη Λάρνακα. 
Άφιξη στις 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 . 
�  Δύο διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχείο  4* στην Αθήνα με  
     πρωινό .   
�  Μία  διανυκτέρευση  σε  κεντρικό  ξενοδοχείο  4*  στη 
     Τρίπολη με πρωινό .  
�  Μία  διανυκτέρευση  σε  ξενοδοχείο κοντά στην εκκλησία 
     στην Τήνο με πρωινό .   
�  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 .    
�  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 17 Ιουνίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170  
� Μετά τις 17 Ιουνίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα 
    τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   

� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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Αναχ. : 23 Αυγούστου  Παρασκευή  Λάρνακα–Θεσσαλον.  18.10–20.10 

Επιστ.: 29 Αυγούστου  Πέμπτη        Θεσσαλον.-Λάρνακα   20.50–22.40 
 

Παρασκευή 23 Αυγούστου: Λ/κα-Θεσσαλονίκη-Ξενοδ. 
Συγκέντρωση  των  επιβατών  στις 15.30 στο  γραφείο και  αναχώρηση με 
λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη στο αεροδρόμιο, 
τακτοποίησης των αποσκευών, έλεγχος ταυτοτήτων,  επιβίβασης  στο  
αεροσκάφος  και  αναχώρηση  στις  18.10 με  πτήση  για  το αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης. Άφιξη στις 20.10,  τακτοποίηση  των  αποσκευών και  
μεταφορά και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Θεσσαλονίκη . 
Σάββατο 24 Αυγούστου : 
Άγιο Δημήτριο – Σουρωτή – Ψώνια - Καβάλα  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με επίσκεψη στον πολιούχο Άγιο Της 
Θεσσαλονίκης τον Άγιο Δημήτριο και εν συνεχεία για τη Σουρωτή με 
επίσκεψη στη γυναικεία Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για 
προσκύνημα στο τάφο του Αγίου Παισίου . Μεταφορά σε μεγάλο εμπορικό 
κέντρο για ψώνια. Αναχωρούμε για την Καβάλλα αφού περάσουμε τα 
μαγευτικά τοπία της Βόλβης και του ποταμού Στριμώνα θα φθάσουμε στην 
αμφιθεατρικά κτισμένη, την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Μακεδονίας 
την Καβάλα με το γραφικό ψαρολίμανο, τα ουζερί και τα ταβερνάκια της. 
Περιήγηση με το λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο για να δούμε το λιμάνι, 
τις καμάρες, το δημαρχείο και το κάστρο. Άφιξη και τακτοποίηση σε 
κεντρικό ξενοδοχείο 3* . Διανυκτέρευση . 

Κυριακή 25 Αυγούστου:Ξάνθη-Πόρτο Λάγος-
Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Παναγία Έβρου  
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την 4η μεγαλύτερη Λίμνη της 
Ελλάδας, τη Λίμνη της Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος όπου βρίσκεται στη 
μέση της λιμνοθάλασσας, o γραφικός Ναός του Αγίου Νικολάου (μετόχι 
της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου-Εκκλησιασμός) όπου θα περπατήσουμε την 
γέφυρα για το Ναό της Παναγίας της Παντάνασσας που είναι ένα 
εκπληκτικό αλλά και μοναδικό τοπίο. Ακολούθως αναχωρούμε την πόλη 
της Ξάνθης με τα ωραία διατηρητέα αρχοντικά της όπου θα έχουμε μια 
περιήγηση της πόλης και εν συνεχεία για την πανέμορφη πόλη της 
Κομοτηνής με περιήγηση στο ιστορικό της κέντρο, όπου θα δούμε 
τμήματα από τα βυζαντινά τείχη και το ηρώο με το ξίφος που είναι το 
σύμβολο της πόλης. Η συνέχεια μας φέρνει στην παραθαλάσσια 
Αλεξανδρούπολη  που η θέση της είναι κομβική, ενώνει Ευρώπη και Ασία, 
Δύση και Ανατολή και έτσι η επικοινωνία της με τον κόσμο και την 
υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται με κάθε μέσο, χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο. Θα 
δούμε την άψογη ρυμοτομία της και μεταξύ άλλων τον ψηλό Φάρο της 
που είναι σύμβολο της πόλης από το 1980 . Μετά θα επισκεφθούμε στη 
Μάκρη τη γυναικεία μονή της Παναγίας του Έβρου που ιδρύθηκε το 1978 
από τον τότε Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και νυν Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμον . Τελευταία μας επίσκεψη στη Γέφυρα των 
Κήπων για να δούμε τον Έβρο ποταμό που είναι τα σύνορα μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση . 

Δευτέρα 26 Αυγούστου : Παναγία Εικοσιφοίνισσα 
-Σέρρες-Οχυρό Ρούμπελ-Κερκίνη-θεσσαλονίκη 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την γυναικεία Μονή της Παναγίας της  
Εικοσιφοίνισσα που είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, όπου στο 
Ιερό Βήμα της ,σώζεται από τον 11ο αιώνα, στο ξυλόγλυπτο επίχρυσο 
τέμπλο του Καθολικού, η αχειροποίητος και θαυματουργή Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας . Συνεχίζουμε για τις Σέρρες, για μια σύντομη περιήγηση της 
πόλης με το λεωφορείο και ακολούθως αναχωρούμε για την 
Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική γυναικεία μονή του Τιμίου Προδρόμο που 
η ίδρυση της απο το 1270 και η μακραίωνη ιστορία της, μαρτυρούν τον 
πολιτισμό, την παράδοση και την πλούσια πνευματικότητα του Βυζαντίου. 
Συνεχίζουμε για το Προμαχώνα (Σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρία) με επίσκεψη 
στο ιστορικό οχυρό Ρούπελ το μεγαλύτερο συγκρότημα οχυρωμένης 
τοποθεσίας κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων για να 
ενημερωθούμε για τη μεγάλη σημασία και στρατηγική θέση του κατά την 
διάρκεια του Α΄και Β΄ Παγκοσμίου πολέμου . Ξενάγηση στα υπόγεια και 
τους άλλους χώρους του που είναι σύμβολο του ηρωϊκού αγώνα των 
Ελλήνων απέναντι στις στρατιές του Χίτλερ στον πόλεμο του 1940 . Εν 
συνεχεία οδεύουμε για την λίμνη της Κερκίνης (προαιρετικό γεύμα) που 
είναι ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας και 
προστατεύεται με τη συνθήκη Ραμσάρ . Αναχωρούμε για την 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης . 

Τρίτη 27 Αυγούστου :  
Φλώρινα-Πρέσπες-Καστοριά-Μικρόκαστρο-Ιωάννινα 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Φλώρινα με επίσκεψη στην Ιερά  

Μονή Αγίου Αυγουστίνου που ίδρυσε το 1999 ο μακαριστός Μητροπολίτη 
Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης όπου βρίσκεται και ο τάφος του . 
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας σε ένα από τους προστατευόμενους 
Εθνικούς Δρυμούς στις Γραφικές Πρέσπες όπου θα θαυμάσουμε την Μικρή 
και Μεγάλη Λίμνη που είναι τοπία εξαιρετικής ομορφιάς και είναι τα υγρά 
σύνορα μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβίας . Η συνέχεια 
μας φέρνει στην όμορφη πόλη της Καστοριάς την ‘‘πρωτεύουσα της 
γούνας‘‘ με τη λίμνη, τα αρχοντικά της που είναι αμφιθεατρικά κτισμένα 
στις όχθες της λίμνης, τις Βυζαντινές Εκκλησίες της όπου θα έχουμε 
επίσκεψη στη ανδρική Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας . Συνεχίζουμε για 
τη Σιατίστα, την γυναικεία μονή της Παναγίας Μικροκάστρου όπου είναι το 
μεγαλύτερο προσκύνημα της δυτικής Μακεδονίας, χάρη στην 
θαυματουργική εικόνα της . Αναχωρούμε για τα Ιωάννινα . Άφιξη και 
τακτοποίηση σε Deluxe ξενοδοχείο 5*. Διανυκτέρευση 

Τετάρτη 28 Αυγούστου :  
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 με το λεωφορείο μας) για την Ηγουμενίτσα  και  αναχώρηση  
διά μέσω  της  Εγνατίας, για τα  Ιωάννινα . Άφιξη και τακτοποίηση σε 
Deluxe ξενοδοχείο 5*. Διανυκτέρευσης .  

Πέμπτη 29/8  : Σουμελά-Θεσσαλ.-Ψώνια-Λ/κα 
Μετά το  πρόγευμα  θα αναχωρήσουμε μέσω Εγνατίας Οδού για 
προσκύνημα την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Σουμελάς που 
βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου όρους στην Καστανιά της Βέροιας . 
Μεταφορά στην Θεσσαλονίκη . Ελεύθερος χρόνος για ψώνια . 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–Θεσσαλονίκη–Λάρνακα μαζί με αποσκευή 

20 Κιλά και χειραποσκευή 8 Κιλά . 

● Οι  φόροι αεροδρομίων  και  επίναυλος  καυσίμων. Σε περίπτωση 
αύξησης τους μετά τις 8/2/2019, επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης . 

● Δύο διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα σε deluxe ξενοδοχείο 5* με  
αμερικάνικο πρωινό μπουφέ  . 

● Δύο διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με 
πλούσιο πρωινό μπουφέ   

● Δύο διανυκτερεύσεις στη Καβάλλα σε κεντρικό ανακαινισμένο 
ξενοδοχείο  3* με  πλούσιο πρωινό μπουφέ . 

● Όλα τα εισιτήρια των φέρρυ για την Κέρκυρα μετ’ επιστροφής και μαζί οι 
μεταφορές  του λεωφορείου μας . 

●  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 και 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 5 Ιουλίου 2019   
� Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή  €180  
� Μετά τις 5 Ιουλίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την νέα 
    τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία   
� Γίνεται και αλλαγή επιστροφής . 
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   Αναχωρήσεις:   8/7,  22/7  26/8   Λάρνακα - Μόσχα  14.50 -18.45 

   Επιστροφές  : 12/7,  26/7, 30/8   Μόσχα - Λάρνακα  20.00 -23.50 
 

1η ΜΕΡΑ 2019 : Λάρνακα-Μόσχα-Ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση των επιβατών στις 12.00 το μεσημέρι στο γραφείο 
και αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. 
Άφιξη, τακτοποίηση αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και 
αναχώρηση στις 14.50 με απ’ ευθείας πτήση για το αεροδρόμιο 
της Μόσχας.Άφιξη στις 18.45, στην πανέμορφη και ιστορική 
Πρωτεύουσα του Ρωσικού Κράτους, τη Μόσχα . Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας . Δείπνο μαζί με 
παραδοσιακό πρόγραμμα του Ρωσικού συγκροτήματος  
‘‘Zhavoronki ‘‘ . Διανυκτέρευσης .  
 

2η ΜΕΡΑ 2019 : 
 

Κρεμλίνο-Κόκκινη πλατεία-Παλάτι Πανοπλιών-Κρουαζιέρα 
Μετά το πρόγευμα, αρχίζουμε την γνωριμία μας με την καρδιά της 
Ρωσίας, την όμορφη και απέραντη Μόσχα, με μια πρώτη 
περιήγηση της πόλης. Πρώτη επίσκεψη μας στο μεγαλύτερο 
παλάτι το  ΚΡΕΜΛΙΝΟ την επίσημη κατοικία των Τσάρων με τα 
διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως η Γερουσία και το παλάτι 
των Συνεδρίων, θα επισκεφθούμε την κεντρική Εκκλησία του 
Ορθόδοξου Ρωσικού Κράτους, τον Ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου με τους έξι τρούλλους της όπου γινόταν η στέψη των 
Τσάρων, τον Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ όπου εδώ βρίσκονται οι 
τάφοι των Πατριαρχών, το Ναό των Δώδεκα Αποστόλων όπου 
εδώ φυλάσσεται το Μύρο της Ρωσικής Εκκλησίας, το Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου γίνονταν οι βαπτίσεις των 
Τσάρων, το εντυπωσιακό θεόρατο Καμπαναριό του Ιβάν του 
Μεγάλου με ύψος 97 μέτρα, το μεγαλύτερο Κανόνι της Μόσχας με 
βάρος 210 τόνους (δεν έχει χρησιμοποιηθή ποτέ), τη μεγαλύτερη 
Καμπάνα του κόσμου που έχει βάρος 40 τόνους, η οποία προτού 
στηθή στο καμπαναριό ράγισε. Εν συνεχεία επίσκεψη στο 
Θησαυροφυλάκιο των Πανοπλιών στο οποίο μεταξύ άλλων 
πολύτιμων εκθεμάτων, μπορείτε να δείτε από γνήσια ‘‘αυγά 
Φαμπερζέ‘‘ μέχρι αυτοκρατορικές άμαξες . Συνεχίζουμε για την 
4ην μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου την ΚΟΚΚΙΝΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ 
την οποίαν περιστοιχίζουν η Παναγία του Καζάν το παρεκκλήσι  
της Ιεράς Μονής Ιβήρων και ο Ναός του Αγίου Βασιλείου με τους 
εννέα τρούλλους . Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και των 
πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου . 
Ελεύθερος χρόνος . Συνέχεια περιήγησης της πόλης την αψίδα του 
Θριάμβου, τη λεωφόρο Κουτούζωφ, την λεωφόρο Αρμπάτ και το 
Υπουργείο των Εξωτερικών . Συνεχίζουμε με Κρουαζιέρα στον 
Μόσκοβα ποταμό διαρκείας 2.5 ώρες με το Κρουαζιερόπλοιο 
Radisson. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

3η ΜΕΡΑ 2019 :   
Μουσείο Κοσμοναυτών – Λαύρα Αγίου Σεργίου - Πάρκο…. 
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε διασχίζοντας μια όμορφη 
διαδρομή 70 χλμ βόρεια της Μόσχας, περνώντας μέσα από χωρία 
με ξύλινα σπίτια φθάνουμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου όπου 
βρίσκεται η πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) που είναι ανδρικό 
μοναστήρι, ένα τεράστιο κτιριακό  συγκρότημα που στεγάζει τη 
Θεολογική Σχολή, το περίφημο εκκλησιαστικό μουσείο και τη 
Σχολή Αγιογραφίας. Τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της  Θεοτόκου, 
το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και το Αγίασμα. Είναι το  
πνευματικό κέντρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι 
ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ του οποίου 
το λείψανο βρίσκεται εκεί. Ο Άγιος Σέργιος ανακηρύχθηκε 
προστάτης-άγιος της Ρωσίας το 1422. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε το μουσείο Κοσμοναυτών αφού ο 1ος δορυφόρος 
του κόσμου στάλθηκε στο διάστημα από τη Ρωσία, στις 4 
Οκτωβρίου 1957. Το 1981, για να γιορτάσουν την 20ή επέτειο 
από την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση, η βάση του 
μνημείου είχε ανοίξει ως Μουσείο Κοσμοναυτικής Memorial. 
Ακολούθως επίσκεψη στο περίφημο πάρκο της σοβιετικής εποχής  

του Στάλιν με επίχρυσα συντριβάνια, αγάλματα και επιβλητικά 
κτίρια .Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

4η ΜΕΡΑ 2019 :   
Μετρό -Αγ. Ματρώνα-Ντονσκόϊ –Ψώνια-Σωτήρος Χριστού 
Μετά  το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στην Μονή της 
Αγίας Σκέπης (τάφος και λείψανα της νεοφανούς Αγίας 
Ματρώνας). Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε τη Μονή Ντονσκόι που 
ιδρύθηκε προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του 
Ντον (Ντονσκάγια), που έσωσε τη Μόσχα από το στρατό των 
Τατάρων στη μάχη του ποταμού Μόσκοβα, το 1591 . Ακολούθως 
κοντά στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα θα επισκεφθούμε τον 
Τεράστιο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, το σύμβολο της 
Ορθοδοξίας, το καύχημα της σύγχρονης Ρωσίας. Συνεχίζουμε για 
τον περίφημο πεζόδρομο Στάρι Αρπάτ (ελεύθερος χρόνος για 
ψώνια). Εν συνεχεία ξενάγηση στους πανέμορφους σταθμούς του 
ΜΕΤΡΟ (τα βιτρό, τα μωσαϊκά, ψηφιδωτά).Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

5η ΜΕΡΑ 2019 : 
 

Μουσείο Β΄Παγκοσμίου Πολέμου-Αγ. Δανιήλ-Αεροδρ. 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μουσείο Πατριωτικού πολέμου που 
κάθε 9 Μαΐου γιορτάζεται η μεγάλη νίκη των στρατευμάτων της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία. Η πρώην Σοβιετική 
Ένωση είναι η χώρα που θρήνησε τους περισσότερους νεκρούς στο Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Γύρω στα 27 εκατομμύρια στρατιώτες και πολίτες 
σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα στα πολεμικά 
μέτωπα και τις πολιορκίες την περίοδο 1941-1945. Θέλοντας να τιμήσει τον 
Αγώνα και τον ηρωισμό όλων αυτών των ανθρώπων εναντίον του 
ναζισμού, η Ρωσία εγκαινίασε το 1995 το μεγαλόπρεπο 'Μουσείο του 
Πατριωτικού Πολέμου' στο Πάρκο της Νίκης που βρίσκεται στο λόφο 
Πολοννιάγια στη Μόσχα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στη Πατριαρχική Μονή 
του Αγίου Δανιήλ που ο ναός του είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου και εκεί είναι η κατοικία  του εκάστοτε Πατριάρχη Μόσχας. Το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο Μόσχας όπου με απ’ ευθείας πτήση 
στις  20.00 αναχωρούμε για την Λάρνακα.Άφιξη στις 23.50 με τις πιο 
ευχάριστες αναμνήσεις από μια χώρα που είναι απο τις πλουσιότερες στον 
κόσμο σε ιστορία, κουλτούρα και πολιτισμό.Μεταφορά στο γραφείο . 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :                                         
● Αεροπορικό εισιτήριο  με απ’ ευθείας πτήση Λάρνακα– Μόσχα–Λάρνακα 

μαζί με αποσκευή 23 κιλά και χειραποσκευη 8 κιλά . 
● Οι φόροι αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων. 

● Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα μπουφέ  

● Τέσσερα δείπνα μπουφέ στο ξενοδοχείο, όπως στο πρόγραμμα . 
●  Η Κρουαζιέρα στο Μόσχα ποταμό και το συγκρότημα ‘‘Zhavoronki ‘‘. 

●  Όλες οι εκδρομές,  μεταφορές, με πολυτελή κλιματιζόμενo  λεωφορείo  
σύμφωνα  με το πρόγραμμα. 

● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων . 
●  Τοπικός  Ελληνόφωνος  ξεναγός .   
●  Αρχηγός, συνοδός  του γραφείου μας, με Ενημερωτικά  έντυπα. 

Η  τιμή  δεν  περιλαμβάνει :                 Ημερ. Εκδόσεως : 5/2/2019 

● Βίζα εισόδου για την Ρωσία €55 για Κυπριακά Διαβατήρια  
Για έκδοση Βίζας απαιτούνται:Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά 
την 1ην Μαρτίου 2020, μία πρόσφατη φωτογραφία 3 Χ 4 . Πρέπει να 
παραδοθούν στο γραφείο μας, 40 μέρες πριν την αναχώρηση σας 

● Ότι  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα  ή  ότι είναι  προαιρετικό.                                              
● Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια.Οι μεταφορές στο Αεροδρ. Λάρνακας. 
● Ποτά και φιλοδωρήματα .    (Το Παιδί μέχρι 12 ετών σε τρίκλινο, μείωση €80)  

� Για να ισχύει η τιμή επιβάλλεται η προκαταβολή των  €245 
μέχρι 20/5=Αναχώρηση 8/7 # 3/6=Αναχώρηση 22/7 # 
5/7=Αναχώρηση 26/8 για το 2019 
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Αναχωρήσεις: 6/7,  20/7  24/8  Λάρνακα-Αγία Πετρούπολη 14.35 -19.00 

Επιστροφές: 12/7,  26/7, 30/8  Μόσχα - Λάρνακα             20.00 -23.50 

1η ΜΕΡΑ 2019 : Λάρνακα-Αγ. Πετρούπολη- Ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση  των  επιβατών στις 12.00 το μεσημέρι στο γραφείο και 
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη, 
τακτοποίηση αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση στις  14.35  
με  απ’ ευθείας πτήση για το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης. Άφιξη 
στις 19.00, στην πόλη που ίδρυσε στις όχθες του Νέβα ποταμού το 1703 ο 
Μέγας Πέτρος .Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

2η ΜΕΡΑ 2019 :   
Ερμιτάζ-Πέτερχοφ-Αγ. Νικολάου-Αναστάσεως… 
Μετά το πρόγευμα πρώτη μας επίσκεψη στο Πέτερχοφ το στολίδι της 
ρωσικής αρχιτεκτονικής, της πόλης με τα παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια 
που κτίστηκε από τον Μέγα Πέτρο σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας επί 
της Σουηδίας στον Βόρειο Πόλεμο. Σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο - 
αληθινό έργο τέχνης που φιλοξενεί 173 ξεχωριστά σιντριβάνια 
διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικολάου των Ναυτικών και την εκκλησία της Αναστάσεως 
(του Ρέοντος Αίματος) . Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, το παγκοσμίως διάσημο μουσείο Ερμιτάζ που πρόκειται για ένα 
σύμπλεγμα πέντε κτιρίων και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία 
του κόσμου με εκατομμύρια εκθέματα, ανυπολόγιστης ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας, που φιλοξενούνται ιδιοφυώς κατανεμημένα στις 
εντυπωσιακές αίθουσες του πρώην παλατιού. Προαιρετική Κρουαζιέρα στο 
Νέβα ποταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευσης. 
 

3η ΜΕΡΑ 2019 :   
Πέτρου & Παύλου -Καζάν-Αγ. Ισαάκ-Νέφσκι…  
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με περιήγηση της 
πόλης, με τα μεγαλοπρεπή παλάτια των Στροκανόβ, Γιουπούσοφ, 
Άνιτσκοφ, τους επιβλητικούς ναούς, τα όμορφα δημόσια κτίρια, που 
εκτείνονται κατά μήκος των καναλιών και δικαίως της έχουν προσδώσει 
τον τίτλο της ομορφότερης πόλης της Βόρειας Ευρώπης ή όπως την λένε η 
«Βενετία του Βορρά». Πρώτη επίσκεψη στο Φρούριο Πετροπαβλόσκυ 
(των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου). Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, τη Λαύρα του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου 
Νέφσκι Β΄και το Καθεδρικό Ναό της Παναγίας της Καζάν (βρίσκεται η 
θαυματουργός εικόνα της Παναγίας). Το απόγευμα αναχωρούμε για το 
σιδηροδρομικό σταθμό και με το υπερσύχρονο τρένο Saspan αναχωρούμε 
για την Μόσχα. Καθ’ οδόν θα απολαμβάνεται την ενδοχώρα που είναι 
πανέμορφη .Άφιξη στη Μόσχα, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Ενώνονται τα δύο γκρουπ.Δείπνο μαζί με παραδοσιακό 
πρόγραμμα του Ρωσικού συγκροτήματος  ‘‘Zhavoronki ‘‘ . Διανυκτέρευσης. 
 

4η ΜΕΡΑ 2019 : 
Κρεμλίνο-Κόκκινη πλατεία-Παλάτι Πανοπλιών-Κρουαζιέρα 
Μετά το πρόγευμα, αρχίζουμε την γνωριμία μας με την καρδιά της Ρωσίας, 
την όμορφη και απέραντη Μόσχα, με μια πρώτη περιήγηση της πόλης. 
Πρώτη επίσκεψη μας στο μεγαλύτερο παλάτι το  ΚΡΕΜΛΙΝΟ την επίσημη 
κατοικία των Τσάρων με τα διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως η 
Γερουσία και το παλάτι των Συνεδρίων, θα επισκεφθούμε την κεντρική 
Εκκλησία του Ορθόδοξου Ρωσικού Κράτους, τον Ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου με τους έξι τρούλλους της όπου γινόταν η στέψη των Τσάρων, 
τον Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ όπου εδώ βρίσκονται οι τάφοι των 
Πατριαρχών, το Ναό των Δώδεκα Αποστόλων όπου εδώ φυλάσσεται το 
Μύρο της Ρωσικής Εκκλησίας, το Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
όπου γίνονταν οι βαπτίσεις των Τσάρων, το εντυπωσιακό θεόρατο 
Καμπαναριό του Ιβάν του Μεγάλου με ύψος 97 μέτρα, το μεγαλύτερο 
Κανόνι της Μόσχας με βάρος 210 τόνους (δεν έχει χρησιμοποιηθή ποτέ), 
τη μεγαλύτερη Καμπάνα του κόσμου που έχει βάρος 40 τόνους, η οποία 
προτού στηθή στο καμπαναριό ράγισε. Εν συνεχεία επίσκεψη στο 
Θησαυροφυλάκιο των Πανοπλιών στο οποίο μεταξύ άλλων πολύτιμων 
εκθεμάτων, μπορείτε να δείτε από γνήσια ‘‘αυγά Φαμπερζέ‘‘ μέχρι 
αυτοκρατορικές άμαξες . Συνεχίζουμε για την 4ην μεγαλύτερη πλατεία του 
κόσμου την ΚΟΚΚΙΝΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ την οποίαν περιστοιχίζουν η Παναγία 
του Καζάν το παρεκκλήσι  της Ιεράς Μονής Ιβήρων και ο Ναός του Αγίου 
Βασιλείου με τους εννέα τρούλλους . Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
και των πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου . 
Ελεύθερος χρόνος . Συνέχεια περιήγησης της πόλης την αψίδα του 
Θριάμβου, τη λεωφόρο Κουτούζωφ, την λεωφόρο Αρμπάτ και το 
Υπουργείο των Εξωτερικών . Συνεχίζουμε με Κρουαζιέρα στον Μόσκοβα 
ποταμό διαρκείας 2.5 ώρες με το Κρουαζιερόπλοιο Radisson. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ΜΕΡΑ 2019 : 
Μουσείο Κοσμοναυτών – Λαύρα Αγίου Σεργίου - Πάρκο…. 
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή 70 
χλμ βόρεια της Μόσχας, περνώντας μέσα από χωρία με ξύλινα σπίτια 
φθάνουμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου όπου βρίσκεται η πόλη Σεργκιέβ 
Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) που είναι ανδρικό μοναστήρι, ένα τεράστιο κτιριακό  
συγκρότημα που στεγάζει τη Θεολογική Σχολή, το περίφημο εκκλησιαστικό 
μουσείο και τη Σχολή Αγιογραφίας. Τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της  
Θεοτόκου, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και το Αγίασμα. Είναι το  
πνευματικό κέντρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 
1345 από τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ του οποίου το λείψανο βρίσκεται 
εκεί. Ο Άγιος Σέργιος ανακηρύχθηκε προστάτης-άγιος της Ρωσίας το 1422. 
Ακολούθως θα επισκεφθούμε το μουσείο Κοσμοναυτών αφού ο 1ος 
δορυφόρος του κόσμου στάλθηκε στο διάστημα από τη Ρωσία, στις 4 
Οκτωβρίου 1957. Το 1981, για να γιορτάσουν την 20ή επέτειο από την 
πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση, η βάση του μνημείου είχε ανοίξει 
ως Μουσείο Κοσμοναυτικής Memorial. Ακολούθως επίσκεψη στο περίφημο 
πάρκο της σοβιετικής εποχής του Στάλιν με επίχρυσα συντριβάνια και 
επιβλητικά κτίρια .Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η ΜΕΡΑ 2019 : 
Μετρό -Αγ. Ματρώνα-Ντονσκόϊ –Ψώνια-Σωτήρος Χριστού 
Μετά  το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στην Μονή της Αγίας Σκέπης 
(τάφος και λείψανα της νεοφανούς Αγίας Ματρώνας). Εν συνεχεία θα 
επισκεφθούμε τη Μονή Ντονσκόι που ιδρύθηκε προς τιμήν της 
θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Ντον (Ντονσκάγια), που έσωσε 
τη Μόσχα από το στρατό των Τατάρων στη μάχη του ποταμού Μόσκοβα, 
το 1591 . Ακολούθως κοντά στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα θα 
επισκεφθούμε τον Τεράστιο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, το 
σύμβολο της Ορθοδοξίας, το καύχημα της σύγχρονης Ρωσίας. Συνεχίζουμε 
για τον περίφημο πεζόδρομο Στάρι Αρπάτ (ελεύθερος χρόνος για ψώνια). 
Εν συνεχεία ξενάγηση στους πανέμορφους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ (τα 
βιτρό, τα μωσαϊκά, ψηφιδωτά).Στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η ΜΕΡΑ 2019 : 
Μουσείο Β΄Παγκοσμίου Πολέμου-Αγ. Δανιήλ-Αεροδρ. 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μουσείο Πατριωτικού πολέμου που 
κάθε 9 Μαΐου γιορτάζεται η μεγάλη νίκη των στρατευμάτων της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία.Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στη Πατριαρχική Μονή του Αγίου Δανιήλ που ο ναός του είναι 
αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εκεί είναι η κατοικία  του 
εκάστοτε Πατριάρχη Μόσχας. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Μόσχας όπου με απ’ ευθείας πτήση στις  20.00 αναχωρούμε για την 
Λάρνακα.Άφιξη στις 23.50 με τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις από μια χώρα 
που είναι απο τις πλουσιότερες στον κόσμο σε ιστορία, κουλτούρα και 
πολιτισμό.Μεταφορά στο γραφείο . 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :                                         
● Αεροπορικό εισιτήριο με απ’ ευθείας πτήση Λάρνακα–Αγία Πετρούπολη 

& Μόσχα–Λάρνακα μαζί με φόρους-αποσκευή 23Kg & χειραποσκευη 8Kg 
● Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα  ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα μπουφέ  

● Έξι δείπνα στα ξενοδοχεία, όπως  αναφέρονται στο πρόγραμμα . 

● Όλες οι εκδρομές-μεταφορές, με λεωφορείo σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

● Μεταφορά με το υπερσύγχρονο τρένο "Saspan" Αγ. Πετρούπολη-Μόσχα 
●  Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων . 
●  Τοπικοί  Ελληνόφωνοι  ξεναγοί & Αρχηγός, συνοδός  του γραφείου μας. 

Η  τιμή  δεν  περιλαμβάνει :                  Ημερ. Εκδόσεως :4/2/2019 

● Βίζα εισόδου για την Ρωσία €55 για Κυπριακά Διαβατήρια  
Για έκδοση Βίζας απαιτούνται:Το Διαβατήριο πρέπει να λήγει μετά (την 
1ην Μαρτίου 2020, μία πρόσφατη φωτογραφία 3 Χ 4 . Πρέπει να 
παραδοθούν στο γραφείο μας, 40 μέρες πριν την αναχώρηση σας 

● Ότι  δεν  αναφέρεται ή είναι προαιρετικό. Ποτά και φιλοδωρήματα .                                                 
● Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια.Οι μεταφορές στο Αεροδρ. Λάρνακας.  

� Για να ισχύει η τιμή επιβάλλεται η προκαταβολή των  €450 
μέχρι 20/5=Αναχ. 6/7 # 3/6=Αναχ. 20/7 # 5/7=Αναχ. 24/8 2019 
  

 
 
 

 

 

Στασίνου 37Α  (περ. Χίλτον)–Ακρόπολη 

Email : theotokos@theotokostravel.com  


