
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

 

8ήμερη προσκυνηματική εκδρομή από 1 έως 8 Ιουνίου 

 Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκίδα, Ψαχνά, Στενή, Βόλος, Σκιάθος, Σκόπελος, Τύρναβος, Αράχοβα, 

Γαλαξίδι-Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη, Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Ρώσου-Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ, 

Ι.Μ. Αγ. Τριάδος Σπαρμού- Ι.Μ Παναγίας Ολυμπιώτισσας.  

Συμμετοχή στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την επίσημη Aγιοκατάταξη   

του Αγ. Ιακώβου Τσαλίκη εν Ευβοία.  

 

1η μέρα : Παρασκευή 1/6    Χανιά- Πειραιάς  
Μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας , τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας , αναχώρηση για τον Πειραιά.  

 

2η μέρα: Σάββατο 2/6  Πειραιάς-Ψαχνά-Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου-Στενή - Χαλκίδα  
Πρωινή άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά , επιβίβαση στο πούλμαν, 

αναχώρηση για την κεντρική Εύβοια και την κοιλάδα των Ψαχνών. 

Επίσκεψη στην πόλη με τον ποταμό Μεσσάπιο να περνάει μέσα 

από αυτή. Θα δούμε όμορφα διατηρητέα κτίρια , την πλατεία των 

Ηρώων , τον Ι.Ν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ο οποίος σύμφωνα 

με μαρτυρίες κατοίκων, η κατασκευή του ξεκίνησε γύρω στο 1890 

και ολοκληρώθηκε το 1901. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο 

που στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο. Αναχώρηση για την Ι.Μονή 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης , η οποία βρίσκεται στην 

πλαγιά του λόφου λίγα χιλιόμετρα από τα Ψαχνά. Η Μονή διαθέτει 

αξιόλογες τοιχογραφίες στην κόγχη του Ιερού Βήματος, ιδίως η 

Πλατυτέρα με δύο Αγγέλους εκατέρωθεν. Αξιόλογες είναι και αρκετές εικόνες του τέμπλου, οι οποίες 

σώζονται από το 1882, ως και Ιερά Κειμήλια. Πολύτιμος πνευματικός θησαυρός είναι και τα Τίμια λείψανα 

των Αγίων: Τρύφωνα, Χαραλάμπους, Ιγνατίου Νικήτα, Βασιλείου πρεσβυτέρου Αγκύρας, Παρθενίου 

Λαμψάκου και της Οσιομάρτυρας Παρασκευής. Προαιρετικό γεύμα στην παραλία της Ερέτριας. Έπειτα θα 

ανηφορίσουμε σε υψόμετρο 400 μέτρων στις παρυφές του ψηλότερου βουνού της Εύβοιας της Δίρφυς για να 

επισκεφτούμε το παραδοσιακό χωριό Στενή. Ακολουθώντας το πλακόστρωτο δρομάκι θα φθάσουμε στην 

«βρύση του Γιατρού» πνιγμένη από πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Σχετική παραμονή. Επόμενος σταθμός η  

πόλη της Χαλκίδας, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Δείπνο , διανυκτέρευση.            

  

3η μέρα :Κυριακή 3/6  Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Ρώσου-Ι.Μ Οσίου Δαυίδ-Βόλος   
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Προκόπι για να επισκεφθούμε τον  Ι.Ν Αγ. Ιωάννη Ρώσου . Το Ιερό 

Προσκύνημα αποτελεί μια όαση, που αναπαύει και αναζωογονεί τους προσκυνητές, οι οποίοι ζουν 

καθημερινά μέσα στην πολύβουη έρημο της σύγχρονης αφιλίας.  Η χάρη του ιερού λειψάνου το Αγ. Ιωάννου 

του Ρώσου πλημμυρίζει τους πιστούς, παραμυθεί και γαληνεύει τις καρδιές τους γεμίζοντάς  τες  με 

αναστάσιμη ελπίδα, καλλιεργεί  δε λογισμούς και διάθεση μετανοίας. Συνεχίζουμε για τα χαμηλά των βουνών 

Καβαλάρης και Ξηρόν όπου στην καρδιά πυκνόφυτης έκτασης βρίσκεται η Ι.Μ Οσίου Δαυίδ, αφιερωμένη 

στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εδώ φυλάσσονται σε περίτεχνη λειψανοθήκη τα ευωδιάζοντα και 

θαυματουργά Ιερά Λείψανα του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, το θυμιατό και το πετραχήλι του Αγίου και άλλα 

πολύτιμα κειμήλια. Προαιρετική επίσκεψη στο ασκητήριο του Οσίου Δαυίδ, διανύοντας με τα πόδια μία 

μικρή απόσταση μέχρι την σπηλιά όπου ασκήτεψε ο θαυματουργός Όσιος. Η Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ 

είναι πολύ γνωστή για τις θείες αρετές ενός χαρισματικού γέροντα μοναχού του Οσίου Ιάκωβου, που για 

πολλά χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε ο Ηγούμενος της . Παρακολούθηση της 

Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 

όπου και θα γίνει ο πρώτος επίσημος εορτασμός, μετά την Αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου. 

Ακολουθεί προαιρετικό γεύμα. Αναχώρηση για το Βόλο, τακτοποίηση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο σε μπουφέ.   

 

4η μέρα : Δευτέρα 4/6   Βόλος - Σκιάθος .  



Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό , μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για το νησί του Παπαδιαμάντη, τη 

γραφική Σκιάθο. Διαθέτει πλούσια βλάστηση και πολλές παραλίες. Στην 

πόλη της Σκιάθου βρίσκεται άψογα διατηρημένο το σπίτι του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που γεννήθηκε και έζησε στο νησί. Στο 

λιμάνι της πόλης υπάρχει και το Μπούρτζι μικρή χερσόνησος που το 

χωρίζει στα δύο. Επίσκεψη-προσκύνημα στην Ι.Μ Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου ή    όπως το λένε οι ντόπιοι, της Βαγγελίστριας που είναι 

κτισμένη κάτω από την Καραφλυτζανάκα, την υψηλότερη κορυφή της 

Σκιάθου και δίπλα στις πηγές του ρέματος του Λεχωνιού. Πρόκειται για 

ανδρώο Μοναστήρι. Η Ιερά Μονή διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη, 

λαογραφικό και εκκλησιαστικό Μουσείο, στο οποίο φυλάσσονται ιερά 

σκεύη και ιερές εικόνες. Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής φυλάσσονται τα ιερά λείψανα των Αγίων: 

Παρασκευής, Παντελεήμονος, Χαραλάμπους, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

Αθανασίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Κωνσταντίνου του Υδραίου, Πολυκάρπου Σμύρνης, Θεοδώρου του 

Στρατηλάτου, Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως, Θεοκτίστης, Τρύφωνος, Πολυδώρου, Κοσμά του Αναργύρου, 

Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Γεωργίου του Εφεσσίου, Δημητρίου του Πελοποννησίου, Θεοδώρου του 

Βυζαντίου, Ιακώβου του Πέρσου, Ιωάννου του Ερημίτου και των συμμαρτυρισάντων αυτώ Αγ. Πατέρων και 

πολλών άλλων Αγίων. Προαιρετικό  γεύμα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 2**. Δείπνο.  

 

5η μέρα : Τρίτη  5/6     Σκιάθος-Σκόπελος-Βόλος. 
Πρωινό και αναχώρηση με το πλοίο στις 10.15 για την Σκόπελο. Επίσκεψη – προσκύνημα στον Ι.Ν Αγ. 

Μιχαήλ Σινάδων, με τις ωραίες αγιογραφίες . 

Ελεύθερος χρόνος στη Χώρα , στα όμορφα μαγαζιά 

παραδοσιακής λαϊκής τέχνης με χειροποίητα κεραμικά,  

κοσμήματα, ρούχα αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα. 

Συνεχίζουμε για το  Αρχοντικό  Βακράτσα , στο κέντρο 

της χώρας (Σκοπελίτικο αρχοντικό)  και θα 

προχωρήσουμε για την Ι.Μ  Αγ. Ρηγίνου , επισκόπου 

Σκοπέλου πολιούχου, προστάτου και εφόρου του 

καταπράσινου αυτού νησιού των Βορείων Σποράδων. 

Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο “παραβάτης” 

κατεδίωξε τους χριστιανούς δόθηκε η ευκαιρία στον 

‘Aγιο Ρηγίνο να πολεμήσει για την πίστη του και την 

πίστη των Σκοπελιτών, δίνοντας μάλιστα το 

παράδειγμα με την προσωπική του θυσία και μαρτυρία. Στην αυλή του Μοναστηριού υπάρχει η σαρκοφάγος 

του Αγίου. Προαιρετικό γεύμα.  Πορεία επιστροφής προς το λιμάνι , αναχώρηση στις 17.45 για το Βόλο. 

Άφιξη στις 21.30. Δείπνο στο ξενοδοχείο μας.    

 

 

6η μέρα Τετάρτη 6/6  Βόλος – I.M Aγ. Τριάδας Σπαρμού Ελασσόνα –I.M. Ολυμπιώτισσας-

Τύρναβος–Βόλος 
Πρωινό σε μπουφέ,  αναχώρηση για την νοτιοδυτική πλευρά του Ολύμπου 

και  τις όχθες του ποταμού Τιταρήσιου όπου σε υψόμετρο 1000 μ. 

βρίσκεται η Ι.Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας. Από  στοιχεία 

προκύπτει ότι χτίστηκε το 13ο αιώνα αλλά άκμασε τον 18ο αιώνα και 

απέκτησε τεράστια περιουσία. Αποτέλεσε Κέντρο Γραμμάτων και 

Εκπαίδευσης πολλών ιερωμένων, λογίων και διδασκάλων όπως του Ιωνά 

Σπαρμιώτη, του Δανιήλ εκ Τσαριτσάνης κ.α., οι οποίοι ονομάστηκαν 

«Δάσκαλοι του Γένους» κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

και αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 

Διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη με σπάνια έγγραφα, όπως θεολογικούς τίτλους, 

χειρόγραφους κώδικες, έργα μαθηματικών, γεωμετρίας, μυθολογίας και 

αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, τα οποία βρίσκονται πλέον, στη Μονή 

Ολυμπιώτισσας Ελασσόνος η οποία είναι ο επόμενος μας σταθμός. Η 



ιστορία της Ιεράς Μονής ανάγεται τον 13ο αιώνα, σύμφωνα με παλαιές γραπτές μαρτυρίες, που αφορούν την 

ύπαρξη και λειτουργία της Μονής. Η πρώτη γραπτή ιστορική μαρτυρία είναι το σιγίλλιο γράμμα του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωάννου του ΙΔ’ (1342), του οποίου η γνησιότης ουδέποτε αμφισβητήθηκε. 

Σχετική παραμονή. Προαιρετικό γεύμα στην περιοχή της Ελασσόνας με τις παραδοσιακές ταβέρνες της. 

Αναχώρηση για τον Τύρναβο, την δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Θεσσαλίας μετά τη Λάρισα. Περιήγηση 

στα παλιά παραδοσιακά σπίτια και τις υπέροχες τοιχογραφίες και κειμήλια που υπάρχουν στις ιστορικές 

εκκλησίες της πόλης. Επίσκεψη  στην ονομαστή γέφυρα του Τιταρήσιου ποταμού και το λιθόκτιστο τούρκικο 

χαμάμ, το μοναδικό σωζόμενο μουσουλμανικό κτίσμα της περιοχής. Σήμερα, δυναμική και κατά βάση 

γεωργική πόλη, ο Τύρναβος είναι γνωστός στο πανελλήνιο για την άριστη ποιότητα των κρασιών του και 

το γευστικότατο τσίπουρο. Σχετική παραμονή. Επιστροφή στον Βόλο.  Δείπνο στο ξενοδοχείο μας, 

διανυκτέρευση.  

 

7η μέρα Πέμπτη 7/6   Βόλος – Αράχοβα –Γαλαξίδι -  Πειραιάς  
Μετά το πρωινό σε μπουφέ, ελεύθερος χρόνος στη πόλη του Βόλου και το παραλιακό της δρόμο. Αναχώρηση 

για την ράχη του Παρνασσού όπου πάνω σε πέντε λόφους βρίσκεται τοποθετημένη η Αράχοβα , αγέρωχη στο 

πέρασμα του χρόνου. Χωριάτικα πέτρινα σπίτια, γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, αξεπέραστη φυσική 

ομορφιά και παράδοση, υποδέχονται τους  χιλιάδες επισκέπτες της. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση μας για 

βόλτα στα μαγαζάκια της περιοχής. Προτείνουμε να αγοράσετε το τυρί Φορμαέλα. Συνεχίζουμε για το 

παραθαλάσσιο Γαλαξίδι, με το γραφικό λιμανάκι και την Θέα προς τον ορεινό όγκο του Παρνασσού. Σχετική 

παραμονή για το προαιρετικό μας γεύμα.   Πορεία επιστροφής προς τον Πειραιά, τακτοποίηση στις καμπίνες 

του πλοίου μας , αναχώρηση για Χανιά .  

 

8η μέρα Παρασκευή 8/6  Χανιά . 
Πρωινή άφιξη, μεταφορά με πούλμαν στο Καστέλι Κισάμου .  

 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!!  

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  580 €   Μονόκλινο  675 € 

Διαφορά δίκλινης εσωτερικής καμπίνας (Χανιά-Πειραιάς-Χανιά ) 30 € / άτομο 

 

Εγγραφές έως 18 Μαΐου  
 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
➢ Ατμοπλοϊκά εισιτήρια Χανιά – Πειραιάς- Χανιά σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 

➢  Μεταφορά βάση προγράμματος με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο πούλμαν 

➢  Εισιτήρια οικονομικής θέσης (κατάστρωμα) Βόλος-Σκιάθος-Σκόπελος-Βόλο  

➢  Μια διανυκτέρευση στη Χαλκίδα σε ξενοδοχείο 3*** σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό σε μπουφέ.  

➢ Μια Διαμονή σε ξενοδοχείο 2** στην Σκιάθο σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό σε μπουφέ  

➢  Τρείς διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4**** στο Βόλο σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό σε μπουφέ.  

➢ 5 Γεύματα. Στην Χαλκίδα και στην Σκιάθο σερβιρισμένο, στο Βόλο σε μπουφέ. 

➢ Συνοδός του γραφείου μας. *Ασφάλεια αστικής ευθύνης . Έμπειρος Ξεναγός. 

➢ Ενημερωτικός φάκελος με όλες τις πληροφορίες της εκδρομής. 

 

➢ Δεν περιλαμβάνονται : Ειδικός φόρος διανυκτέρευσης:    στην  Χαλκίδα  1,5 €/ δωμάτιο/μέρα ,  

στο Βόλο 3 € /δωμάτιο/μέρα , στην Σκιάθο 1,5€ /δωμάτιο/μέρα. Πληρώνονται απευθείας στη 

reception του ξενοδοχείου.  

➢ Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 

➢ Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  

➢ Τα ποτά στα γεύματα του ξενοδοχείου. 

➢ Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά  
 

 



 

 

Σημειώσεις:   
✓ Απαραίτητη ταυτότητα. 

✓ Για κράτηση θέσεως προκαταβολή 200€ και εξόφληση το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

αναχώρηση.  

 

Όροι εκδρομής (παρακαλούμε διαβάστε τους) 
 

Κάθε εγγραφόμενος αυτοδικαίως αποδέχεται το Πρόγραμμα και τους παρακάτω όρους 

εκδρομής:  

• Ακύρωση συμμετοχής από 10 έως 1 ημέρες πριν την αναχώρηση σημαίνει παρακράτηση όλου του 

ποσού της αξίας της εκδρομής. 

•  Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια αποσκευών καθώς 

προσωπικών αντικειμένων και τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από αυτά.  

• Σε περίπτωση απεργιών, καθυστερήσεων δρομολογίων,  αλλαγής προγράμματος λόγω τοπικών η 

καιρικών συνθηκών, κλπ. το ταξιδιωτικό γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αλλά ούτε και 

οικονομική επιβάρυνση εφόσον από τα παραπάνω δημιουργηθούν επιπλέον έξοδα. Το γραφείο 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.  

• Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης το ταξιδιωτικό γραφείο καλύπτει τον εκδρομέα, καθώς 

και επαναπατρισμό συνέπεια 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 .  

• Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας εκδρομέων το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει καμία απολύτως 

υποχρέωση οικονομικής φύσεως, θα παράσχει όμως κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να διαφοροποιηθεί, χωρίς όμως να παραληφθεί ότιδήποτε 

αναγράφεται ως υποχρεωτικό στο παραπάνω πρόγραμμα.  

• Αναγράφετε στις αποσκευές απαραιτήτως  το όνομα και την διεύθυνση σας.  

 

 

Πληροφορίες –Κρατήσεις θέσεων: 

❖ Βιβλιοπωλείο Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου                         

κ. Εμμανουήλ Μποτωνάκης τηλ. 28220-22128, 28220-22018 (εσωτ. 

5).    (Ώρες γραφείου).  

❖ Tigiris Travel, τηλ. 2810-226264, 2810-227051 

❖ Αριθμός θέσεων Περιορισμένος 

 

                                      
       

 
 


