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OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

10ήμερη οδική ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤHN 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (ΕΟΡΤΗ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ)   
 (Από 24 Νοεμβρίου  έως 2 Δεκεμβρίου ) 

Υπό την πνευματική καθοδήγηση του 
 Σεβ. Μητροπολίτου    

Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου 
 

1η μέρα: Παρασκευή  24/11  Χανιά  – Πειραιάς 

Αναχώρηση από Κίσσαμο και Χανιά για το λιμάνι , τακτοποίηση στις 

καμπίνες του πλοίου μας , αναχώρηση για τον Πειραιά.  

 

2η μέρα: Σάββατο  25/11   Πειραιάς –Ι.Μ.  Αγ. Παρασκευής -  

Καβάλα .  

Πρωινή άφιξη , επιβίβαση στο πούλμαν που μας περιμένει και 

αναχώρηση μέσω σταθμών για την γυναικεία φιλόξενη Ι.Μ 

Αγ.Παρασκευής στους Ροδολείβους Σερρών.  

Θεωρείται ένα από τα παλιότερα Μοναστήρια της πατρίδας μας. Είναι 

το πρώτο γυναικείο μοναστήρι στο χώρο της Μακεδονίας. Έχει βαθιές 

ρίζες και με το κέντρο του Μοναχισμού της Ορθοδοξίας, το Αγ. Όρος. Σε 

ημερολόγιο της Μονής Ιβήρων, αναφέρεται ότι το 1345 ο Κράλλης της 

Σερβίας Στέφανος Δουσάν επεκύρωσε την Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή 

Ιβήρων. Επίσης προ πεντακοσίων ετών, εφέρετο ως μετόχι της Ιεράς 

Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου. Μέχρι το έτος 1924 καταστράφηκε 

πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Θα δούμε  ένα ωραιότατο 

Tέμπλο με σπάνιες βυζαντινές εικόνες,  ( Aγίας Παρασκευής του 1882 , 

Aρχαγγέλων Mιχαήλ και Γαβριήλ, του Aγίου Nικολάου, έως 1882, Aγίου 

Kωνσταντίνου & Eλένης). Θησαυρό της Ι. Μονής αποτελούν και τμήματα 

Ιερών λειψάνων όπως του Aγίου Iωάννου του Προδρόμου του 

Bαπτιστού , Aγίου Iωάννου του Pώσσου , Aγίου Iγνατίου του Θεοφόρου. 

Εφόσον υπάρχει χρόνος θα επισκεφθούμε το βαπτιστήριο που βρίσκεται 

στον ποταμό  Ζυγάκτη όπου εδώ  βαπτίστηκε η πρώτη Χριστιανή στην 
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Ευρώπη, η Ελληνίδα Αγία Λυδία.   Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 

Καβάλα . Δείπνο.  

 

3η μέρα: Κυριακή  26/11                  Κωνσταντινούπολη .  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα των 

μεγαλύτερων πολιτισμών του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, που είναι 

χτισμένη ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Επίσκεψη στην  Ιερά Πατριαρχική 

Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλί η οποία ιδρύθηκε 

κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και χτίστηκε για πρώτη φορά από 

τον αυτοκράτο ρα Λέοντα Α΄ τον Θράκα (457- 374) στα μέσα του 5ου 

αιώνα, σε μια ειδυλλιακή και καταπράσινη περιοχή, απέναντι από την 

πύλη της Σηλυβρίας, ή αλλιώς την πύλη της Πηγής, στο μέρος όπου η 

Παναγία, σύμφωνα με την παράδοση, αποκάλυψε στον αυτοκράτορα με 

θαυματουργικό τρόπο τη πηγή. Εδώ υπάρχουν και οι τάφοι των 

Πατριαρχών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 4**** στην πλατεία Ταξίμ. 

Δείπνο  

 

4η μέρα: Δευτέρα 27/11           Κρουαζιέρα στα Πριγκιπόνησα 

Πρωινό και ολοήμερη εκδρομική εξόρμηση στα 

Πριγκιπόνησα με πρώτο σταθμό τη Χάλκη. Εδώ 

θα επισκεφθούμε τη Θεολογική Σχολή, η οποία 

παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων. 

Συνεχίζουμε για την Πρίγκιπο με τα παλιά αρχοντικά. 

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην 

Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη σε βιοτεχνία 

κατασκευής δερμάτινων ειδών. Το βράδυ 

προτείνουμε βολτούλα στα πλακόστρωτα δρομάκια της πλατείας Ταξί με 

τα καταστήματα και τα ζαχαροπλαστεία .     
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5η μέρα: Τρίτη  28/11                    Κωνσταντινούπολη .  

Πρωινό σε μπουφέ και ολοήμερη 

ξενάγηση της πόλης, ξεκινώντας από 

τη μεγαλοπρεπή Αγία Σοφία. Τα 

θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού 

θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 

532, με σχέδια που εκπόνησαν οι 

αρχιτέκτονες Ανθέμιος Τραλλιανός και Ισίδωρο ο Μιλήσιος.Για την 

ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί έξι χρόνια 

10.000 τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες (περίπου 120.000.000 

ευρώ). Από κάθε σημείο όπου υπήρχε Ελληνισμός, έγινε προσφορά: Τα 

πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από 

τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο 

προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασήμι και το 

ελεφαντόδοντο, για τη διακόσμηση του εσωτερικού.Τα εγκαίνια έγιναν 

στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας 

την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του 

Σολομώντα, αναφωνεί: «Δόξα των Θεώ το καταξιωσάντι με τελέσαι 

τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε Σολομών». Συνεχίζουμε για  τον Βυζαντινό 

Ιππόδρομο με τη στήλη του Θεοδοσίου, το καταπληκτικό Υδραγωγείο 

και τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας , δείπνο.   

 

6η μέρα: Τετάρτη 29/11                      Κωνσταντινούπολη     

Μετά το πρωινό μας σε μπουφέ θα 

επισκεφθούμε τον Ι.Ν Παναγίας 

Μουχλιώτισας. Ιδρύτρια θεωρείται η 

Μαρία Παλαιολογίνα  κόρη του Μιχαήλ 

Η’ του Παλαιολόγου  (1261-1282) . 

Είναι από τις λίγες εκκλησίες που δεν 

μετατράπηκαν σε τζαμί και 

λειτουργούν έως και σήμερα Συνεχίζουμε  μέσα από τα φαναριώτικα 

https://www.sansimera.gr/almanac/2302
https://www.sansimera.gr/almanac/2712
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αρχοντικά και περνώντας δίπλα από τη Μεγάλη του Γένους σχολή (εάν 

υπάρχει η δυνατότητα θα την επισκεφθούμε ) για το σπίτι (σήμερα 

υπαίθρια καφετέρια ) του Δημήτρη Καντεμίρ (Γαμπρός στην Οικογένεια 

των Κατακουζηνών). Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας  με την  μονή της 

Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά.  Κατά την διάρκεια του σημερινού 

μας οδοιπορικού μπορούμε (προαιρετικά ) να πραγματοποιήσουμε 

κρουαζιέρα στο Βόσπορο.  Επίσκεψη στην κλειστή αγορά με τα 4000 

μικρομάγαζα από όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις αγορές 

μας.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο.  

 

 

 

7η  μέρα: Πέμπτη  30/11                      Κωνσταντινούπολη    - Καβάλα 

Μπουφέ πρωινό και παρακολούθηση της Πατριαρχικής Θ. Λειτουργίας 

για την Θρονική εορτή (μνήμη του Πρωτόκλητου Αποστόλου Ανδρέα ) . 

Αυτό γίνεται , μέχρι σήμερα , εδώ και 248 χρόνια , από την εποχή που ο 

Πατριάρχης Σεραφείμ , αναβίωσε τη Θρονική εορτή. Έπειτα θα 

αποχαιρετήσουμε την Βασιλεύουσα με προορισμό την όμορφη Καβάλα . 

Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το βράδυ. (Χωρίς δείπνο. )     

 

8η μέρα: Παρασκευή  1/12             Καβάλα –Ι.Ν Αγ.Δημητρίου – 

Πειραιάς .  

Πρωινό, επίσκεψη στον Ι.Ν Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη . Σχετική 

παραμονή στον Ι. ναό.  Αναχώρηση με  ενδιάμεσες στάσεις για τον 

Πειραιά, τακτοποίηση στο πλοίο μας με προορισμό τα Χανιά .  

 

10η μέρα: Κυριακή  2/12                              Χανιά .  

Άφιξη νωρίς το πρωί. Μεταφορά στα Χανιά και στον Κίσσαμο .  

 

Τιμή ανά άτομο 560  €   Μονόκλινο  690  € 
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Τι σας προσφέρουμε:  *Εισιτήρια πλοίου Χανιά- Πειραιά– Χανιά. . * 

Εισιτήρια πλοίου για τα Πριγκιπόνησα. *Διαμονή στο ξενοδοχείο GALAXY 

AIROTEL 4****  στην Καβάλα (25/11 & 30/11) και στο ξενοδοχείο LARES 

PARK ή TITANIC 4**** σε δίκλινα δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση 

στην πλατεία Ταξίμ στην Κων/λη. *Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ στο 

ξενοδοχείο μας. * Ένα γεύμα ή δείπνο (5 στο σύνολο της εκδρομής , 

(στην Καβάλα στις 25/11 θα είναι στο ξενοδοχείο μας και στην Κων/λη 

σε επιλεγμένο εστιατόριο ) .(Στις 30/11 θα έχουμε μόνο πρωινό , γεύμα 

και δείπνο με ατομικά έξοδα) *Μεταφορές βάσει προγράμματος με 

πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. *Έμπειρος συνοδός του γραφείου 

μας. *Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός * Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν 

περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Προτείνουμε: 

Βολτούλα στην πλατεία Ταξίμ με τα πολυτελή καταστήματα. 

Να πείτε καφέ στην οροφή του ξενοδοχείου μας «THE MARMARA» με 

θέα την πλατεία Ταξίμ και το Βόσπορο. 

Να δοκιμάσετε «κεμπάπ» από τα μικρά μαγαζάκια της πλατείας Ταξίμ. 

Να κάνετε τα παζάρια σας στην πολύβουη κλειστή αγορά.  
 


