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Αναχώρηση : 23 Σεπτεμβρίου   Τετάρτη  Λάρνακα - Θεσσαλονίκη  18.10 – 20.10 
Επιστροφή  : 27 Σεπτεμβρίου   Κυριακή  Θεσσαλονίκη - Λάρνακα  20.50 - 22.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020= Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Ουρανούπολη 
Συγκέντρωση  των επιβατών στις 16.00 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έλεχος ταυτοτήτων και  αναχώρηση  με απ’ ευθείας 
πτήση στις 18.10 για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 20.10, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
μεταφορά στην Ουρανούπολη με ενδιάμεσο σταθμό σε κέντρο στον Πρόδρομο. Άφιξη και τακτοποίηση σε κεντρικό 
καινούργιο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση . 

Πέμπτη 24/9/2020 =  Ουρανούπολη – Δάφνη - Ιερά Μονή Διονυσίου       
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο Καράβι και αναχώρηση για τη Δάφνη . Άφιξη στο λιμάνι της Δάφνης, κάνουμε 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 άλλα . Διανυκτέρευση στη Ιερά Μονή Διονυσίου . 

Παρασκευή 25/9/2020 = Διονυσίου – Δάφνη – Καρυές – Κουτλουμούσι - Βατοπαίδι       
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο καράβι και αναχωρούμε για την Δάφνη. Άφιξη στην Δάφνη και μεταφορά 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 μεταφορά με 
λεωφορείο για την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου . Διανυκτέρευση στη Μονή Βατοπαιδίου . 

Σάββατο 26/9/2020 = Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στις Μονές του Αγίου Όρους      
Μετά το πρόγευμα, όσοι θέλουν θα έχουν προαιρετική εκδρομή σε διάφορα μοναστήρια του Αγίου Όρους όπως : Ιερά 
Μονή Ιβήρων, τη Ιερά Μονή Καρακάλλου, τη Ιερά Μονή Φιλοθέου, την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, την Σκήτη του 
Προφήτη Ηλία, Μονή Παντοκράτορος . Διανυκτέρευση στη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου . 

Κυριακή 27/9/2020 = Βατοπαίδι - Ιερισσό - Σουρωτή – Αεροδρ. Θεσσαλονίκης - Λάρνακα 
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο καράβι και αναχωρούμε με καράβι για την Ιερισσό . Άφιξη και αναχωρούμε για την 
Ουρανούπολη και μεταφορά με λεωφορείο στη Σουρωτή με επίσκεψη στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παισίου και λείψανο του Αγίου Αρσενίου . Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης με αναχώρηση πτήσης 20.50 για τη Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα στις 22.40 .                                                                                

Η  τιμή  περιλαμβάνει : 
�  Αεροπορικό εισιτήριο, Λάρνακα–Θεσσαλονίκη–Λάρνακα μαζί με 
    μία χειραποσκευή 8 κιλά . 
�  Φόροι αεροδρομίων  και  επίναυλος καυσίμων . 
�  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 καινούργιο Ξενοδοχείο 
    στην Ουρανούπολη κοντά στο λιμάνι με πρωινό μπουφέ .  
�  Αρχηγός, συνοδός & 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 τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 18 Αυγούστου 2020  
� Για να ισχύει η κράτηση  σας, επιβάλλεται προκαταβολή €200 
� Μετά τις 18 Αυγούστου 2020, η τιμή αλλάσει ανάλογα με 
    την νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία  

        Η τιμή είναι κατ’ άτομο και  
     είναι μόνο για Άνδρες  
                                                                  Ημερ. Έκδοσης : 6/7/2020 

Για  πληροφορίες  και  δηλώσεις συμμετοχής : 

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

                                                                                                                                                                          Φάξ           :  22 378 429 

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


