
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΥΡΩΤΗ – ΚΑΒΑΛΑ  
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 06:55 π.μ για 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές πούλμαν για την 
μεταφορά μας στην αμφιθεατρικά χτισμένη κοσμοπολίτικη Καβάλα, 
με το γραφικό ψαρολίμανο και τα ταβερνάκια της. Καθ’ οδόν θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην 
Σουρωτή, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου. Φθάνοντας στην Καβάλα, θα έχουμε περιήγηση με το 
λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο της για να δούμε το λιμάνι, τις 
καμάρες, το δημαρχείο, το κάστρο και άλλα αξιοθέατα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.  
 

 

2η Μέρα: Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ   
Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ   
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το μοναστήρι της Παναγίας 
Εικοσιφοίνησσας με την θαυματουργό αχειροποίητο εικόνα και το 
θαυμαστό της τέμπλο, όπου θα γίνει ο εκκλησιασμός. Ακολουθεί 

γεύμα σε εστιατόριο και βόλτα στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας με τις 
πηγές, στην ωραία πόλη της Δράμας. Μετά συνεχίζουμε για το 
θαυμαστό Μοναστήρι της Αναλήψεως του Σωτήρος στη Σίψα, που 
βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.  
 
 

3η Μέρα: ΘΑΣΟΣ –  ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ   
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Κεραμωτή, όπου θα πάρουμε το 
καράβι για το διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, την Θάσο. Φθάνοντας 
θα κάνουμε το γύρο του νησιού, θα δούμε την παραδοσιακή ομορφιά 
των χωριών και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ. Χρόνος σε παραλιακή ταβέρνα για φαγητό. Ακολουθεί η 
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Καθ’οδόν θα έχουμε στάση στο 
χωριό Νέα Καρβάλη, δημιούργημα ξεριζωμένων ανθρώπων από τα 
βάθη της Μικράς Ασίας. Εδώ βρίσκεται και ο ιερός ναός του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου, όπου θα έχουμε την  ευλογία να 
προσκυνήσουμε τα άγια λείψανά του. 
 
 

4η Μέρα: ΞΑΝΘΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη της Ξάνθης, θα 
έχουμε χρόνο για καφέ και για βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα 
ωραία διατηρητέα αρχοντικά της. Ακολουθεί η πανέμορφη λίμνη 
Βιστωνίδα στο Πόρτο Λάγος, που βρίσκονται ο μεταβυζαντινός ναός 
του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντανάσσης. Η συνέχεια μας 
φέρνει στην πανέμορφη παραθαλάσσια Αλεξανδρούπολη, όπου θα 
στην περιήγησή μας θα δούμε την άψογη ρυμοτομία και μεταξύ 
άλλων τον ψηλό Φάρο, σύμβολο της πόλης από το 1880. Χρόνος για 
βόλτα και γεύμα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.  
   

5η Μέρα: ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής, μἐσω 
Ελευθερούπολης, Αμφίπολης, Ασπροβάλτας, Σταυρού και 
Χαλκιδικής για Ουρανούπολη. Επιβίβαση σε κρουαζιερόπλοιο 
απ΄όπου θα  ξεναγηθούμε εν πλω για τα θαυμαστά πανέμορφα 
Αγιορείτικα μοναστήρια στην Χερσόνησο του Άθω: Δοχιαρείου, 
Ξενοφώντος,  Παντελεήμονος, Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου και 
Διονυσίου. Επιστροφή στην Ουρανούπολη, χρόνος για βόλτα και  
γεύμα σε μια από τις παραλιακές ψαροταβέρνες. Ακολουθεί το 
γυναικείο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης στην Μεταμόρφωση. Η 
συνέχεια μας φέρνει στο Θεσσαλονίκη, όπου με το λεωφορείο θα 
περιηγηθούμε στο λιμάνι, την αψίδα του θριάμβου, τα κάστρα, τον 
Λευκό Πύργο, και θα προσκυνήσουμε  στο ναό του Αγίου 
Δημητρίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.        
 

6η  ΜΕΡΑ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ  
Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τους πρόποδες του Ολύμπου στο 
χωριό Κονταριώτισσα, όπου θα επισκεφθούμε το γυναικείο 
μοναστήρι του μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας, Οσίου Εφραίμ του 
Σύρου και την Πατριαρχική Σταυροπηγιακή μονή του Αγίου 
Διονυσίου εν Ολύμπω. Ακολουθεί το γραφικό Λιτόχωρο όπου θα 
έχουμε χρόνο για βόλτα και γεύμα.  Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη.  
 
 

7η  Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη,  να την αξιοποιήσετε όπως εσείς το 
επιθυμείτε. Στις 15:30μ.μ αναχωρούμε από το αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Λάρνακα.  
 

Τιμή κατ’ Άτομο Σε Δίκλινο: €595,     
 

Μονόκλινο: €695,    Παιδί: €525                   
 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Αεροπορικό εισιτήριο  Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα   
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων    

 4 βράδια σε ξενοδοχείο 3* με πρόγευμα στην Καβάλα  
 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα στη Θεσσαλονίκη 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Θάσου    
 Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν     
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI: 
 Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους.  
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,  
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
 Ασφάλεια ταξιδιού    

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδρομής παρακαλούμε όπως οι δηλώσεις συμμετοχής γίνουν το 

συντομότερο (συνοδεύονται με €200 προκαταβολή) στο τηλέφωνο: 99 20 94 64 – κ. Μαρία Παναγή 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου και Αγίου Αρτεμίου 
Προσκυνηματική εκδρομή στην ΕΛΛΑΔΑ από 23 - 29 Ιουλίου 2016 

7μέρες - Πανόραμα Μακεδονίας – Θράκης – Θάσου και Χαλκιδικής    


