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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
05-06/09/2020
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
2 ΗΜΕΡΕΣ
05/09/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονεμβασιά με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. Η
πασίγνωστη βυζαντινή καστροπολιτεία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και ενώνεται με τη στεριά μέσω στενής
γέφυρας. Αυτή ήταν η μόνη είσοδος, η «μόνη έμβαση» όπως έλεγαν, στη Mονεμβασιά, και σε αυτό οφείλει την
ονομασία της. Αφού απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, με τα πλακόστρωτα καλντερίμια,
τα παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές και την ασύγκριτη θέα στο πέλαγος, θα συνεχίσουμε την ημέρα μας με
μπάνιο και γεύμα στην παραλία της περιοχής. Το απόγευμα αναχωρούμε για τη Νεάπολη, άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
06/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά τα πρωινό, αναχωρούμε για τη σαγηνευτική Ελαφόνησο, το σμαραγδένιο νησί
της Πελοποννήσου. Παραμονή στη διάσημη παραλία του Σίμου με τα πεντακάθαρα νερά, τους αμμόλοφους
και τα πανέμορφα κρίνα της θάλασσας. Αφού απολαύσουμε την πανδαισία των χρωμάτων και των τοπικών
εδεσμάτων, το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις στο Γύθειο και το Σπαθοβούνι.
Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ
Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με
πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον)
06/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Γλυφάδα ή Γλύφα, το παραλιακό χωριό της Φωκίδας στους πρόποδες του λόφου
Παλιόκαστρο, με ενδιάμεση στάση έξω από τη Λειβαδιά για καφέ. Συνεχίζουμε προς Ιτέα και Γαλαξίδι και
φθάνουμε στην παραλία της Γλυφάδας, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Όσοι θέλουν μπορούν να
περάσουν με καραβάκι απέναντι, στα Τριζόνια, το καταπράσινο και μοναδικό κατοικημένο νησάκι του
Κορινθιακού (280 κάτοικοι), για να απολαύσουν εδώ το μπάνιο και το μεσημεριανό τους γεύμα. Το απόγευμα
συνεχίζουμε για καφέ στο αρχοντικό Γαλαξίδι, με τα δύο φυσικά λιμάνια και την πλούσια ναυτική ιστορία, και
το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
06/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ – ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για τη Βασιλική Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Αίγιο, με ενδιάμεση στάση
στον Ισθμό. Η Μονή ιδρύθηκε το 1450 από τον Όσιο Λεόντιο, με τη συμπαράσταση των θείων του Θωμά και
Δημητρίου Παλαιολόγου, και θεωρείται από τις σημαντικότερες της Πελοποννήσου. Αφού ολοκληρώσουμε
την επίσκεψή μας, θα συνεχίσουμε για τα Νικολέικα, την όμορφη βοτσαλωτή παραλία της Αιγιαλείας, όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Το βραδάκι, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
07/09/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ ΜΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 16:30 για τη Μάνδρα, όπου θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό στη Μονή της Παναγίας της
Γοργοεπηκόου. Η Μονή βρίσκεται στην κορυφή της οροσειράς με θέα στη θάλασσα της Ελευσίνας και
γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Μετά το τέλος του εσπερινού, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 7 ευρώ

08/09/2020 ΤΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 12:00 για την Παναγία τη Γιάτρισσα στο Λουτράκι, που σήμερα γιορτάζει. Κατόπιν
συνεχίζουμε για τη γνωστή παραλία του Λουτρακίου, όπου θα παραμείνουμε για καφέ, φαγητό και μπάνιο.
Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ
12/09/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΗΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί της Μεγαλόχαρης.
Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται,
λόγω της μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, η Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου,
για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για
Ραφήνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 55 ευρώ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΟΛΙΑΝΑ
12/09/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για Καλαμπάκα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην πόλη και
ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Συνεχίζουμε για τα θρυλικά Μετέωρα, το σύμπλεγμα των πελώριων κάθετων
βράχων που υψώνονται ανάμεσα στην Πίνδο και τα Αντιχάσια. Πόλος έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών από
όλο τον κόσμο, τα Μετέωρα, με τα «αιωρούμενα» μοναστήρια στις κορυφές τους, αποτελούν γεωλογικό
φαινόμενο μοναδικής ομορφιάς και σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Από τις είκοσι συνολικά μονές που
ιδρύθηκαν σταδιακά, έξι παραμένουν ζωντανές και λειτουργούν έως σήμερα. Από αυτές θα επισκεφθούμε τη
Μονή του Μεγάλου Μετεώρου και τη Μονή του Αγίου Στεφάνου. Η πρώτη, γνωστή και ως Μεταμόρφωση του
Σωτήρος, είναι η παλαιότερη και η μεγαλύτερη. Ιδρύθηκε περίπου το 1340 μ.Χ. από τον αθωνίτη μοναχό
Αθανάσιο τον Μετωρίτη, και φημίζεται για τις εξαιρετικές τοιχογραφίες, αλλά και την υπέροχη αυλή. Στη
συνέχεια, επιστρέφουμε στην Καλαμπάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
13/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Δολιανά,
περνώντας από τo πανέμορφo χωριό Καστανιά, που βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ., ανάμεσα σε πεύκα, έλατα,
οξιές, βελανιδιές και καστανιές. Στη συνέχεια φθάνουμε στον εντυπωσιακό ναό του Τιμίου Σταυρού, που έχει
χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Ιδιόρρυθμης αρχιτεκτονικής, ο ναός είναι χτισμένος από πέτρα και
σκεπάζεται με πλάκες σχιστόλιθου, πάνω στις οποίες υψώνονται δώδεκα τρούλοι. Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας μέσα από έλατα και τοπία μοναδικής ομορφιάς, φθάνουμε στη Δέση, στο Νεραϊδοχώρι, όπου θα κάνουμε
στάση για φαγητό, και στη συνέχεια στην Ελάτη, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο. Το βράδυ,
επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 70 ευρώ
Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με
πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον)
12-13/09/2020

13/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:00 για τη Σήραγγα Αρτεμισίου όπου θα κάνουμε στάση. Συνεχίζουμε προς Τρίπολη,
Μεγαλόπολη, Ίσαρη, Βάστα και φθάνουμε στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, που προκαλεί την έκπληξη σε
όποιον το αντικρίζει. Ο μικροσκοπικός ναός αγκαλιάζεται από δέκα εφτά τεράστια δέντρα, από τη στέγη του
ναού ξεπροβάλλουν τα κλαδιά τους, ενώ οι ρίζες τους περνούν μέσα από τους τοίχους και καταλήγουν στα
θεμέλια, κάτω από τα οποία αναβλύζει νερό. Επόμενος σταθμός, η παραλία της Καλαμάτας, όπου θα
παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα το βραδάκι, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ

13/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσσού, με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Κτισμένη σε επιβλητικό τοπίο,
ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η Μονή οφείλει το όνομά της
στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και έχει μακραίωνη ιστορία. Αφού απολαύσουμε την
ατμόσφαιρα και το τοπίο της Μονής, θα συνεχίσουμε προς τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού για
μεσημεριανό φαγητό. Επόμενος σταθμός, το όμορφο Καρπενήσι για καφέ και βόλτα. Το βραδάκι, επιστροφή
στην Αθήνα, με σύντομη στάση στη Λαμία.
Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ
14/09/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 16:00 για τον Χριστό στα Σπάτα, τον τρισυπόστατο ναό της Αναστάσεως του Χριστού όπως
ονομάζεται επίσημα, που γιορτάζει τρεις φορές τον χρόνο: την ημέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα της
Διακαινησίμου και την ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μετά τον εσπερινό, συνεχίζουμε για καφέ ή
ουζάκι στη Λούτσα, και το βραδάκι επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 8 ευρώ
20/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονή της Παναγίας της Έλωνας στην Κυνουρία με σύντομη στάση στον Ισθμό.
Περνώντας από Άστρος και Λεωνίδιο, φθάνουμε στο επιβλητικό μοναστήρι που είναι χτισμένο σε κοίλωμα
βράχου στο νότιο τμήμα της οροσειράς του Πάρνωνα. Συνεχίζουμε για την παραλία Πλάκας (Λεωνιδίου), όπου
θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή το απογευματάκι στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
20/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00, στάση στον Ισθμό, και συνεχίζουμε για την παραλία της Κόστας, η οποία φημίζεται για
την αμμουδιά και τα πεντακάθαρα νερά. Παραμονή για μπάνιο και μεσημεριανό γεύμα. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να περάσουν με καραβάκι στις Σπέτσες και να απολαύσουν μια βόλτα στην Ντάπια ή στο Παλιό
Λιμάνι, ή να κολυμπήσουν σε μία από τις παραλίες του νησιού. Επόμενος σταθμός, το κοσμοπολίτικο Πόρτο
Χέλι, όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του πλοίου)
26-27/09/2020
ΤΗΝΟΣ
2 ΗΜΕΡΕΣ
26/09/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας και επιβίβαση στο πλοίο για το
νησί της Μεγαλόχαρης. Άφιξη στην Τήνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση ή
βόλτα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τη Μονή Κεχροβουνίου, όπου μόνασε η Αγία Πελαγία, και θα
συνεχίσουμε για το γύρο του νησιού, περνώντας από το χωριό Βώλαξ, με το μοναδικό σεληνιακό τοπίο, και
τον γραφικό Πύργο, που είναι γενέτειρα σπουδαίων γλυπτών. Εκτός από τα θαυμάσια δημιουργήματα της
μαρμαροτεχνίας που μπορεί κανείς να θαυμάσει σε διάφορα σημεία του χωριού, θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε το σπίτι του Γιαννούλη Χαλεπά και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη
χώρα για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
27/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Το πρωί, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στον κυριακάτικο εκκλησιασμό
στη Μεγαλόχαρη. Μετά το τέλος της λειτουργίας, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να πάρουμε πρωινό και
στη συνέχεια έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στη χώρα της Τήνου. Το μεσημέρι θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο για Ραφήνα και στη συνέχεια, στο πούλμαν για Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 90 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μεταφορά από και προς Ραφήνα, εισιτήρια πλοίων Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, διαμονή σε
δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια με πρωινό (μονόκλινο: 15 ευρώ επιπλέον)

27/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί της Μεγαλόχαρης.
Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται,
λόγω της μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, η Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου,
για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για
Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 55 ευρώ
27/09/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΙΒΑΡΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 7:30 για το γραφικό Βιβάρι, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Το παραθαλάσσιο χωριουδάκι
της Αργολίδας είναι γνωστό για το φυσικό απάνεμο λιμάνι, τα καθαρά νερά και το καλό ψάρι και προσφέρεται
για ένα υπέροχο σεπτεμβριάτικο μπάνιο και καλό φαγητό. Το απογευματάκι θα πάμε στο κοσμοπολίτικο
Ναύπλιο, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 11 χιλιομέτρων, για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια. Το
βράδυ, επιστρέφουμε στην Αθήνα με σύντομη στάση στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ

Αγαπητοί μας φίλοι,
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου και μέχρι νεωτέρας, ο αριθμός των επιβατών σε πούλμαν
52 θέσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 33. Για το λόγο αυτό, οι θέσεις στις εκδρομές μας είναι
περιορισμένες και καλό είναι να πραγματοποιείτε τις κρατήσεις σας εγκαίρως.

