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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
6ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αθήνα & στην Αίγινα για την εορτή του Αγ.Νεκταρίου
Από 5 έως 10 Νοεμβρίου
1η μέρα : Παρασκευή 5 /11 : Κίσσαμος - Σούδα
Μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας , επιβίβαση και τακτοποίηση στο πλοίο μας , αναχώρηση για τον Πειραιά
2η μέρα : Σάββατο 6 /11 Πειραιάς-Ι. Μ. Δαφνίου-Ελευσίνα-Ι. Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
και Αγ. Εφραίμ
Πρωινή άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά , επιβίβαση στο λεωφορείο που μας περιμένει και αναχώρηση για να
επισκεφτούμε την Ι.Μ.Δαφνίου που τώρα είναι αρχαιολογικός χώρος. Περιήγηση της Ι. Μονής με τα
περίφημα ψηφιδωτά όπως αυτό του τρούλου του Καθολικού με τον Παντοκράτορα να τον περιστοιχίζουν οι
16 Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Οι συνθέσεις από τον Κύκλο
των Παθών και της Ανάστασης είναι περισσότερες, γεγονός που
αποδεικνύει ότι ενδιαφέρει περισσότερο η ανθρώπινη πλευρά του
δράματος. Επίσης το εικονογραφικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με
σκηνές από το βίο της Παναγίας, καθώς το Καθολικό είναι
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Παναγίας. Έπειτα θα συνεχίζουμε
για την Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2021. Θα επισκεφτούμε τον αξιόλογο αρχαιολογικό χώρο και θα
έχουμε χρόνο για τον πρωινό μας καφέ ή για να δούμε την
κεντρική πλατεία των Ηρώων και να διασχίσουμε τον πεζόδρομο
μέχρι την παραλία . Στην κορυφή του βουνού , δεσπόζει το
εκκλησάκι των Εισοδίων της Παναγίας με το καμπαναριό του και
το μεγάλο ρολόι. Η Νέα Μάκρη είναι ο επόμενος μας σταθμός .
Δεσπόζει πανέμορφη στην Βορειοανατολική πλευρά της Αττικής.
Ιδρύθηκε το 1924, όταν έφθασαν οι πρώτοι κάτοικοί της,
πρόσφυγες από τα παράλια της Λυκίας της Μικράς Ασίας από τις
ιωνικές κωμοπόλεις Μάκρη και Λιβίσι. Παρουσιάζει ένα εξαιρετικό
τοπίο, ξεχωριστό, αφού η φύση την προίκισε απλόχερα με το
πράσινο του δάσους και το γαλάζιο της θάλασσας. Προαιρετικό
γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής . Συνεχίζουμε για της
βορειοδυτικές υπώρειες του Όρους των Αμώμων , όπως ονομαζόταν η Πεντέλη για να επισκεφθούμε την
Ι.Μ.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Αγ.Εφραίμ. Η ιστορία της συνδέεται με τη ζωή και τον μαρτυρικό
θάνατο του Αγίου Εφραίμ, που ήλθε εδώ σε μικρή ηλικία για να γίνει μοναχός, στις αρχές του 15 ου αιώνα.
Το 1424 και το 1425 η Μονή γνώρισε δύο μεγάλες καταστροφές από τους Τούρκους. Κατά τη δεύτερη
επιδρομή, ο Άγιος Εφραίμ συνελήφθη, βασανίσθηκε για πολλούς μήνες και θανατώθηκε στις 5 Μαΐου του
1426. Το 1945 η Μονή του Γενεσίου της Θεοτόκου ανασυστήθηκε από τη μοναχή Μακαρία, που το 1950
ανακάλυψε μέσα στα ερείπιά της το σκήνωμα του Αγίου Εφραίμ. Το 1975 η Μονή μετονομάσθηκε σε Μονή
Ευαγγελισμού, που ήταν η αρχική ιστορική της ονομασία και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία. Σχετικά
παραμονή . Πορεία επιστροφής στην Αθήνα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Χρόνος ελεύθερος στη
διάθεση σας για βολτούλα στο κέντρο της Αθήνας.
3η μέρα : Κυριακή 7/11 Αθήνα, ελεύθερος χρόνος
Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι ελεύθερη . Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Θ. Λειτουργία σε έναν
από τους Ι. Ναούς της περιοχής. Έπειτα προτείνουμε να κάνετε βολτούλα προς την Ακρόπολη για να
επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο αλλά και το σημαντικό μουσείο
του. Μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση σας προς το
μοναστηράκι να δείτε το Κυριακάτικο παζάρι . Από πολύ νωρίς το
πρωί στήνονται οι πάγκοι και καθώς τα ρολά ανοίγουν, κάθε λογής
εμπόρευμα απλώνεται προς επίδειξη στους επιδόξους αγοραστές, οι
οποίοι καταφθάνουν προκειμένου να το αξιολογήσουν. Μπορείτε να
συνεχίσετε με επίσκεψη στη γραφική Πλάκα με τα διάσπαρτα μικρά
ταβερνάκια. Εάν ο καιρός το επιτρέπει για τους πιο τολμηρούς ,
προτείνουμε βολτούλα (με μεταφορικό μέσο με ατομικά έξοδα σας )
στην μαρίνα του Φλοίσβου για να δείτε αγκυροβολημένα από μικρά απλά έως μεγάλα και υπερπολυτελή
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γιότ . Απολαύστε το καφεδάκι σας , στην Αθηναϊκή Ριβιέρα , σε ένα από τα καφέ της περιοχής με θέα τη
θάλασσα. Η Αθήνα προσφέρεται και για επίσκεψη σε θέατρο. Πριν την αναχώρηση σας , ενημερωθείτε από
το διαδίκτυο , που και ποίο θέατρο σας εξυπηρετεί για να το επισκεφτείτε .
4η μέρα : Δευτέρα 8/11 Πειραιάς - Αίγινα – Εσπερινός στον Ι. Ν. Αγ. Νεκταρίου
Πρωινό , μεταφορά στο λιμάνι και με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσουμε για τον Αργοσαρωνικό με το
όμορφο νησί της Αίγινας . Με το λεωφορείο μας θα επισκεφθούμε την Ι. Μ. Παναγίας Ελευθερώτριας. Η
Ιερά Μονή Παναγίας Ελευθερωτρίας Αιγίνης αποτελεί όαση πνευματική για τους κατοίκους της περιοχής
αλλά και για τους προσκυνητές. Σε αυτήν φυλάσσεται πιστό αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Υπερμάχου
Στρατηγού Παναγίας Ελευθερωτρίας καθώς και μικρό τεμάχιο από το ιερό λείψανο της Οσίας μητρός ημών
Μεθοδίας της εν Κιμώλο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στη Χώρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Το απόγευμα παρακολούθηση του εσπερινού στον Ι. Ν.Αγίου Νεκταρίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα : Τρίτη 9/11 Εορτή Αγ. Νεκταρίου
Παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας στον Ι.Ν.Αγ. Νεκταρίου . Θα δούμε το κελί του Αγίου , το πηγάδι με
το Αγίασμα , θα προσκυνήσουμε τη Αγία Κάρα και τον Τάφο του κάτω από τη σκιά του Πεύκου που
φύτεψε ο ίδιος . Έπειτα θα επισκεφθούμε την Ι.Μ.Αγ. Χριστοφόρου για να προσκυνήσουμε τμήμα του
λειψάνου του. Αν και βρίσκεται κοντά στην πόλη, η ησυχία και η γαλήνη που κυριαρχούν στη φιλόξενη
αυλή του μεταφέρουν τον επισκέπτη από την πολύβουη καθημερινότητα σε άλλα επίπεδα, πνευματικά και
ωφέλιμα για την ψυχή. Επόμενη στάση-προσκύνημα το μετόχι της Παναγίας Φανερωμένης. Είναι υπόγειος
χώρος, που από πολλούς ονομάζεται «κατακόμβη» που έχει δύο θαλάμους. Ο ένας είναι αφιερωμένος
στην Αιγινήτισσα Αγία Αθανασία και ο δεύτερος στην Παναγία. Εκεί υπάρχει η «Εύρεση» της εικόνας της
Παναγίας, που αναπαριστά τη Θεοτόκο ως «δεομένη» και η κατασκευή της χρονολογείται στον 17ο αιώνα.
Επιστροφή στη Χώρα , ελεύθερος χρόνος έως την αναχώρηση μας για τον Πειραιά , τακτοποίηση στο
πλοίο μας με προορισμό τα Χανιά .
6η μέρα : Τετάρτη 10/11 Χανιά – Κίσσαμος
Πρωινή άφιξη , μεταφορά στη Κίσσαμο .
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 330 € Μονόκλινο δωμάτιο 382 €
Τι σας προσφέρουμε: *Εισιτήρια πλοίου Χανιά-Πειραιά-Χανιά σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες & ΠειραιάςΑίγινα-Πειραιάς σε οικονομική θέση * Μεταφορές βάσει προγράμματος με κλιματιζόμενο λεωφορείο * Δυο
διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και μια στην Αίγινα σε ξενοδοχείο 3* σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό * Φόρος
διαμονής *Συνοδός του γραφείου μας . Δεν περιλαμβάνονται: *Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους
Πληροφορίες εγγραφές :Στα γραφεία της Ι.Μ.Κισάμου & Σελίνου στο τηλ.: 28220-22018
Κ. Μποτονάκη Μανώλη ή στο Krites travel Τμήμα προσκυνηματικών εκδρομών «ΒΙΒΛΟΣ»
τηλ .: 2810227051
Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής τους οποίους και αποδέχεστε με την
εγγραφή σας : Προκαταβολή 150 € για κάθε εγγραφή και εξόφληση τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την
αναχώρηση . To γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια αποσκευών καθώς προσωπικών
αντικειμένων και τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από αυτά.*Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας εκδρομέων
δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση οικονομικής φύσεως *Σε περίπτωση απεργιών, καθυστερήσεων
δρομολογίων, αλλαγή προγράμματος λόγω τοπικών συνθηκών , το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως
ευθύνη αλλά ούτε και οικονομική επιβάρυνση εφόσον από τα παραπάνω δημιουργηθούν επιπλέον έξοδα. Το
γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που
διοργανώνει , το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του , που προκύπτουν από
τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης καλύπτει την περίπτωση
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, καθώς και επαναπατρισμό συνέπια πτώχευσης. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά , την οποία το γραφείο μας συνιστά
ανεπιφύλακτα . Μια εβδομάδα πριν από την αναχώρηση σας θα δοθεί ενημερωτικός φάκελος με όλες τις
πληροφορίες της εκδρομής .
Η σειρά των επισκέψεων , μπορεί να διαφοροποιηθεί , χωρίς να παραλείψουμε οτιδήποτε από τα
παραπάνω .

