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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
3 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
29/4/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 07:30 για το Καρπενήσι με ενδιάμεση στάση καθοδόν. Περνάμε τη
Μακρακώμη, φθάνουμε στον Τυμφρηστό και κατόπιν στους Κορυσχάδες, ένα από τα γραφικότερα χωριά της
Ελλάδας. Παλιά αρχοντικά φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, εντυπωσιακά σαχνισιά με φόντο τις καταπράσινες
πλαγιές των βουνών και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην είσοδο του χωριού συνθέτουν μια χαρακτηριστική
εικόνα της ευρυτανικής γης. Παραμονή για γεύμα και ελεύθερος χρόνος για περίπατο. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στο Καρπενήσι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
30/4/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το καταπράσινο Μεγάλο Χωριό με τα πλακόστρωτα, τις
βρύσες, την εντυπωσιακή πλατεία με θέα στον Καρπενησιώτη και το Λαογραφικό Μουσείο με τις υπέροχες
συλλογές. Συνεχίζουμε για τον Προυσό και το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, που είναι
χτισμένο σε εντυπωσιακή τοποθεσία στην πλαγιά απόκρημνου βράχου. Σε ταβέρνα της περιοχής θα παραμείνουμε
για το γεύμα μας και το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο Καρπενήσι. Ελεύθερος χρόνος για να
ανακαλύψουμε την πόλη, τα τοπικά προϊόντα και τα υπέροχα είδη λαϊκής τέχνης. Διανυκτέρευση.
1/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα Λουτρά Υπάτης και την ιστορική Μονή Αγάθωνος
στην πλαγιά της Οίτης. Η Μονή χτίστηκε μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα
βυζαντινής τεχνοτροπίας. Επόμενος σταθμός ο Γοργοπόταμος, όπου θα παραμείνουμε για γεύμα και θα
επισκεφθούμε το μνημείο Εθνικής Αντίστασης. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση
στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Τιμή συμμετοχής: 125 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια, δύο
πρωινά σε μπουφέ.
29/4-1/5/2022

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ – ΡΑΨΑΝΗ
30/4/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για την Ελασσόνα με ενδιάμεση στάση στο ύψος της Λαμίας. Η
πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Ολύμπου και τη διασχίζει ο Ελασσονίτης ποταμός.
Παραμονή για γεύμα και επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής, την Ιερά Μονή της
Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Συνεχίζουμε για τον ελατοσκέπαστο Άγιο Δημήτριο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ.
στα Στενά της Πέτρας με πανοραμική θέα στον Όλυμπο και κατόπιν για την περιοχή της Πιερίας. Άφιξη στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
1/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ιστορική Μονή Διονυσίου Εν Ολύμπω (16ος αι..), που
βρίσκεται μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα και απετέλεσε σημαντικό οικονομικό και πνευματικό κέντρο κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς τον Πλαταμώνα, προσπερνάμε το ενετικό
Κάστρο και φθάνουμε στον παραμυθένιο παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα. Από εδώ η θέα στον
Όλυμπο και στο Αιγαίο είναι συγκλονιστική. Επόμενος σταθμός η Ραψάνη, γνωστή για το καλό κρασί, όπου και
θα γευματίσουμε. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 85 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό σε
μπουφέ.
30/4 - 1/5/2022

1/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για το Αίγιο, στάση στον Ισθμό, και συνεχίζουμε για το ορεινό χωριό Φτέρη. Χτισμένη σε
υψόμετρο 1.100 μέτρων, η Φτέρη αποτελεί ιδανικό προορισμό για μια σύντομη ορεινή απόδραση. Συνεχίζουμε
για την Παναγία την Πλατανιώτισσα και το ομώνυμο χωριό, που βρίσκεται σε περιοχή με πλατάνια, καρυδιές και
τρεχούμενα νερά. Ο ναός αυτός είναι πραγματικά ιδιότυπος, καθώς έχει διαμορφωθεί στο κοίλωμα ενός
αιωνόβιου πλάτανου ανάμεσα σε σύμπλεγμα κορμών δέντρων τεραστίων διαστάσεων. Παραμονή για επίσκεψη
στο ναό και γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
4/5/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 15:30 για τη Μονή του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη που γιορτάζει στις 5 Μαΐου
(ημερομηνία εορτής του αγίου), στις 10 Ιανουαρίου (ημερομηνία ευρέσεως των ιερών λειψάνων) και στις 25
Μαρτίου, του Ευαγγελισμού. Η μονή βρίσκεται στο «Όρος των Αμώμων» (καθαρών), λειτουργούσε ήδη από
τον 10ο αιώνα και είναι από τις παλαιότερες της Αττικής. Μετά τον εσπερινό θα συνεχίσουμε για την παραλία
της Νέας Μάκρης για καφέ ή ουζάκι. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ
8/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ – ΒΥΤΙΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για Λεβίδι, Βλαχέρνα και κατόπιν για Δημητσάνα, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Η
Δημητσάνα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τον ποταμό Λούσιο, προσφέρει άπλετη θέα στον κάμπο της
Μεγαλόπολης και διαθέτει έναν υπέροχο παραδοσιακό οικισμό, χαρακτηριστικό δείγμα της αρκαδικής
αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκεται το μοναδικό στην Ελλάδα υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, όπου θα δούμε πώς
έφτιαχναν το μπαρούτι την προβιομηχανική εποχή, ιστορική βιβλιοθήκη με σπάνιες εκδόσεις, εκκλησιαστικό
μουσείο κ.ά. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τα Λαγκάδια, το κρεμαστό χωριό της Πελοποννήσου, όπου θα
παραμείνουμε για μεσημεριανό γεύμα και περίπατο, και κατόπιν για τη Βυτίνα, με τα λιθόστρωτα σοκάκια, τα
πέτρινα αρχοντικά, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και το γνωστό μέλι ελάτης. Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
8/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΜΟΝΗ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ
Αναχώρηση στις 09:30 για τη Μονή Θεογεννήτορος στον Αυλώνα, που γιορτάζει των Αγίων Μυροφόρων, 14
μέρες μετά το Πάσχα. Θα παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία και την περιφορά της εικόνας, που
πραγματοποιείται με ιδιότυπο τρόπο, δηλαδή με τη συνοδεία ελικοπτέρου που ραίνει τους πιστούς με λουλούδια!
Αφού γευτούμε τα πλούσια εδέσματα που προσφέρει κατά το έθιμο η μονή, θα συνεχίσουμε για την Ερέτρια,
όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Επιστροφή το βραδάκι στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα.
Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ
14/5/2022 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, στη 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: 62 ευρώ
15/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ – ΖΑΡΟΥΧΛΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 08:00 για τη Λίμνη Τσιβλού με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό για καφέ. Η λίμνη βρίσκεται στο
Δήμο Αιγιαλείας, σε υψόμετρο 700μ., και δημιουργήθηκε το 1913 όταν μια μεγάλη κατολίσθηση έφραξε την
κοίτη του ποταμού Κράθη, κατακρημνίζοντας το χωριό Συλίβαινα και μέρος του χωριού Τσιβλός. Τα νερά του
ποταμού εγκλωβίστηκαν σε μια λεκάνη, και η λίμνη που δημιουργήθηκε πήρε το όνομά της από το χωριό.
Σήμερα, η ομορφιά του υδάτινου τοπίου είναι μοναδική και η βόλτα στην καταπράσινη φύση με θέα τον Χελμό
συναρπάζει τον επισκέπτη. Επόμενος σταθμός η Ζαρούχλα, χτισμένη σε υψόμετρο 1.020μ. στις νοτιοανατολικές
πλαγιές των Αροανίων, όπου θα έχουμε το μεσημεριανό μας γεύμα στα ταβερνάκια της περιοχής. Το απόγευμα
θα περάσουμε από το Κιάτο, όπου θα παραμείνουμε για καφέ, και κατόπιν θα συνεχίσουμε για την Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ

15/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ
Αναχώρηση στις 10:00 με προορισμό την Ανατολική Αττική και την Παιανία. Πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο
Βορρέ, δημιούργημα του συλλέκτη Ίωνα Βορρέ, με ειδίκευση στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και τη λαϊκή μας
παράδοση. Σε έκταση έντεκα περίπου στρεμμάτων και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, θα έχουμε την
ευκαιρία να διατρέξουμε 2.500 χρόνια ελληνικού πολιτισμού. Μετά την επίσκεψή μας στο μουσείο, θα
γευματίσουμε σε ταβέρνα της περιοχής. Κατόπιν θα συνεχίσουμε για τη χερσόνησο της Λαυρεωτικής, γνωστή
από την Αρχαιότητα για τα πολύτιμα ορυκτά της, και το Σούνιο, τόπο μοναδικής ομορφιάς και ενέργειας. Από το
πασίγνωστο αυτό ακρωτήριο οι Αθηναίοι έλεγχαν το θαλάσσιο πέρασμα προς το Αιγαίο και τον Πειραιά. Ο Ναός
του Ποσειδώνα, που δεσπόζει στην κορυφή, είναι χτισμένος την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα και θεωρείται
ορόσημο ανάμεσα στα αρχαιολογικά μνημεία της Ελλάδας. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ
21-22/5/2022
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
2 ΗΜΕΡΕΣ
21/5/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τον Βόλο, με ενδιάμεση στάση στο ύψος της Λαμίας.
Παραμονή για γεύμα στα περίφημα βολιώτικα τσιπουράδικα με τους ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες.
Συνεχίζουμε για το Πήλιο και την Πορταριά, με τα παραδοσιακά αρχοντικά μακεδονικής αρχιτεκτονικής, όπου
θα παραμείνουμε για καφέ. Επόμενος σταθμός τα Χάνια, το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου, άφιξη στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
22/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Κισσό, το ιστορικό χωριό του Ανατολικού Πηλίου,
όπου σύμφωνα με την παράδοση δίδαξε ο Ρήγας Φεραίος. Στην πλατεία του χωριού θα δούμε την προτομή του
Ρήγα και θα επισκεφθούμε τη σπουδαιότερη βασιλική της περιοχής, την Αγία Μαρίνα (17ος αι.). Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας προς τη Μακρυράχη και τον γυναικείο συνεταιρισμό, από όπου θα αγοράσουμε τοπικά γλυκά, και
κατόπιν για τη γραφική Τσαγκαράδα, όπου θα παραμείνουμε για περίπατο και καφέ. Ο ναός της Αγίας
Παρασκευής με τον πελώριο αιωνόβιο πλάτανο (800 ετών) στην πλατεία και οι τέσσερις διαφορετικές συνοικίες
του χωριού, με ξεχωριστό χρώμα η καθεμία, είναι ορισμένα από τα αξιοθέατα της Τσαγκαράδας. Συνεχίζοντας τη
διαδρομή μας θα μεταβούμε στις Μηλιές, πατρίδα του Δασκάλου του Γένους Άνθιμου Γαζή. Από εδώ, όσοι
θέλουν μπορούν να πάρουν τον θρυλικό Μουντζούρη (έξοδα ατομικά), το τρενάκι του Πηλίου που κάνει τη
διαδρομή Μηλιές-Άνω Λεχώνια. Η σιδηροδρομική γραμμή ολοκληρώθηκε το 1903, και την κατασκευή της
διηύθυνε ο πατέρας του ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Εβαρίστο Ντε Κίρικο. Η διαδρομή του Μουντζούρη
στις πλαγιές του Πηλίου είναι μαγευτική: ορεινά και θαλασσινά τοπία, τοξωτά γεφύρια, καμάρες, σήραγγες και
υπέροχοι παραδοσιακοί οικισμοί από τους οποίους διέρχεται το τρενάκι, η Άνω Γατζέα, η Αγία Τριάδα, ο Άγιος
Αθανάσιος Πινακάτων και τα Αργυρέικα. Η διαδρομή τερματίζει στα Άνω Λεχώνια, όπου το πούλμαν θα μας
περιμένει για επιβίβαση. Όσοι παραμείνουμε στις Μηλιές θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφθούμε τα
αξιοθέατα, το Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών με τις κατασκευαστικές καινοτομίες και τις ιδιαίτερες αγιογραφίες,
τη Δημόσια βιβλιοθήκη Μηλέων, όπου φυλάσσονται 3.500 τόμοι σπάνιων βιβλίων κ.ά. Κατόπιν θα συνεχίσουμε
με το πούλμαν για τα Άνω Λεχώνια, όπου θα συναντήσουμε τους υπόλοιπους και θα πάρουμε το δρόμο της
επιστροφή για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής: 85 ευρώ
Περιλαμβάνονται: Μετάβαση, περιηγήσεις και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια,
ημιδιατροφή. Δεν περιλαμβάνεται: εισιτήριο του τρένου (Μουντζούρη) για τη διαδρομή Μηλιές-Άνω Λεχώνια
22/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μουσουνίτσα με ενδιάμεση στάση στον Άγιο Κωνσταντίνο για καφέ. Συνεχίζουμε
για την καρδιά της Ρούμελης και τον Αθανάσιο Διάκο (πρώην Άνω Μουσουνίτσα), απ’ όπου καταγόταν ο
μεγάλος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Παραμονή για περίπατο στο όμορφο πετρόχτιστο χωριό και γεύμα
στα ταβερνάκια της πλακόστρωτης πλατείας με τον ανδριάντα του εθνικού ήρωα. Επόμενος σταθμός η γειτονική
και πανέμορφη Παύλιανη, χτισμένη στις πλαγιές της Οίτης μέσα σε δάσος από οξιές και καρυδιές. Το απόγευμα
αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση καθοδόν.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
24/5/2022 ΤΡΙΤΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 15:30 για το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου του «Μακρυνού». Το Μοναστήρι
βρίσκεται στους πρόποδες των Γερανείων σε πευκόφυτη πλαγιά λίγο έξω από τα Μέγαρα και γιορτάζει στις 25
Μαΐου. Μετά τη λήξη του εσπερινού, επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση στο Αλεποχώρι.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ

28-29/5/2022
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΜΟΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
28/5/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Σπάρτη, στάση, και κατόπιν για τη Μονεμβάσια, όπου θα
παραμείνουμε για να επισκεφθούμε την παλιά πόλη-κάστρο και θα έχουμε γεύμα. Επιστρέφουμε στη Σπάρτη,
επίσκεψη το Μουσείο Ελιάς, και κατόπιν συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
29/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πανέμορφη καστροπολιτεία του Μυστρά όπου θα
παρακολουθήσουμε τα Παλαιολόγεια. Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Παλαιολογείων πραγματοποιούνται κάθε
χρόνο το μήνα Μάιο στο Δήμο Σπάρτης και στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, προς τιμή του τελευταίου
αυτοκράτορα του Βυζαντίου και Δεσπότη του Μυστρά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Στις 29 Μαΐου, ημέρα της
Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, τελείται αρχιερατική θεία λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο του
Μυστρά, και κατάθεση στεφάνων. Μετά τη λήξη των εκδηλώσεων θα συνεχίσουμε για το καταπράσινο Παρόρι,
όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Μονή των
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και στον Ισθμό.
Τιμή συμμετοχής: 75 ευρώ
Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια, πρωινό.
29/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΟΒΙΕΣ – ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αναχώρηση στις 07:30 για τη Νέα Αρτάκη, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μονή του
Οσίου Δαυίδ του Γέροντα, που είναι χτισμένη σε πευκόφυτη έκταση πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Η μονή
ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Όσιο Δαυίδ και σήμερα είναι ιδιαίτερα γνωστή. Στο υπόγειό της υπάρχει μικρός
Ναός των Αγίων Αναργύρων με αγιογραφίες του 17ου αιώνα. Συνεχίζουμε για τις Ροβιές, από τα ωραιότερα
παραθαλάσσια χωριά της Βόρειας Εύβοιας, γνωστές για την τεράστια παραλία που εκτείνεται κατά μήκος της
καταπράσινης ακτογραμμής. Παραμονή για γεύμα. Το βράδυ επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και στη Νέα Αρτάκη.
Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ
29/5/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓ. ΥΠΟΜΟΝΗ – ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Αναχώρηση στις 15:30 για τον Όσιο Πατάπιο, για να παρακολουθήσουμε τον εσπερινό. Εκτός από το σκήνωμα
του αγίου στο μοναστήρι φυλάσσονται επίσης τα οστά της Αγίας Υπομονής, που γιορτάζει στις 29 Μαΐου. Στη
συνέχεια θα πάμε στο Λουτράκι για απογευματινό καφέ. Το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 12 ευρώ

