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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

4ήμερη προσκυνηματική εκδρομή Τήνο-Ανδρο.  
ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 
1η μέρα Τετάρτη 22/8  : Καστέλι -  Ηράκλειο – Τήνο  

Αναχώρηση από το Καστέλι για το λιμάνι  Ηρακλείου και πρωινή αναχώρηση στις 09.30  

για το νησί της  Τήνου, το νησί της Μεγαλόχαρης, αλλά και γενέτειρα μεγάλων 

καλλιτεχνών όπως του Γιανούλη Χαλεπά, Νικηφόρου Λύτρα. Άφιξη στις 18.30,  

μεταφορά και τακτοποίηση σε  κεντρικό ξενοδοχείο.   

 
2η μέρα: Πέμπτη 23/8 Ι.Μ.Κεχροβουνιώτισσας (Αγ.Πελαγίας)- Γύρος νησιού.                                                                      
Παρακολούθηση της αρχιερατικής Θ. λειτουργίας , στον Ι.Ν της Παναγίας για τον 
εορτασμό της απόδοση της Θεοτόκου (Εννιάμερα της Παναγίας) . Ακολουθεί πρωινό στο 
ξενοδοχείο . Έπειτα  αναχώρηση με το πούλμαν για  περιήγηση του νησιού με πρώτο 
σταθμό την Ι.Μ. του Κεχροβουνίου, (Αγ. Πελαγίας) η οποία ιδρύθηκε, σύμφωνα με 
την παράδοση, τον 10ο αιώνα. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που περιλαμβάνει αρκετές 

μικρότερες εκκλησίες και πολλούς βοηθητικούς 
χώρους. Ο Ναός είναι αφιερωμένος στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου (Κυρίας των Αγγέλων). 
Έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης και 
ωραίες τοιχογραφίες. Διασώζεται το απλό κελί 
όπου έζησε η Μοναχή Πελαγία (ανακηρύχθηκε 
Αγία το 1970), στο όραμα της οποίας οφείλεται 
η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της 
Μεγαλόχαρης της Τήνου. Στη Μονή λειτουργεί 
μουσείο, όπου φυλάσσονται παλαιές εικόνες και 

διάφορα αξιόλογα εκκλησιαστικά αντικείμενα καθώς και πρατήριο, όπου διατίθενται τα 
χειροτεχνήματα των μοναχών. Επίσης στα σπουδαία κειμήλια που εκτίθενται στο 
Ηγουμενείο, περιλαμβάνεται η μικρή επάργυρη εικόνα της Παναγίας που ανήκε στο πλοίο 

του πυρπολητή Κανάρη. Το σημερινό μας 
οδοιπορικό συνεχίζεται με επίσκεψη στο χωριό 
Βώλαξ, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή που 
είναι γεμάτη από φυσικούς ογκόλιθους, πολλοί 
από τους οποίους σχηματίζουν διάφορες 
μορφές. Πρόκειται για ένα τοπίο μοναδικό, 
παγκόσμιας φυσικής εξωτικής ομορφιάς που 
σαγηνεύει με την  ιδιομορφία του. Οι λίγοι 
κάτοικοί του ασχολούνται με την 
καλαθοπλεκτική. Έχει παλιές εκκλησίες με 
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε το 

σημερινό μας οδοιπορικό περνώντας από τα όμορφα χωριά Σκαλάδος, Κάμπος, 
Κάρδιανη, Υστέρνια καταλήγουμε στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. 
Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και χρόνος ελεύθερος 
για ένα ωραίο καφεδάκι στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο.   
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Δυνατότητα προαιρετικού γεύματος σε τοπική ταβέρνα στο επόμενο ψαροχώρι ή σε 
εστιατόριο κοντά στη χώρα. Για το βράδυ, προτείνουμε βολτούλα στην παραλιακή οδό 
και στο δρόμο με τα καταστήματα, από τα οποία μπορείτε να αγοράσετε τοπικά 
προϊόντα. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Παρασκευή 24/8                         Τήνο-Άνδρο-Τήνο .  
Πρωινό και αναχώρηση στις 08.25 για το νησί της Άνδρου. Άφιξη στις 10.00 και με το 
πούλμαν , ξεκινάμε τη σημερινή μας περιήγηση με προσκύνημα στην  Ι.Μ Αγ. 
Παντελεήμονα (Παναχράντου) . Επίσκεψη στο χωριό Αποίκια με το εργοστάσιο και τη 
γνωστή πηγή Σάριζα. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε : Την Ι.Μ Αγ. Μαρίνας και τη 
περιοχή Μένητες με τις πηγές,–Ι.Μ Αγ. Νικολάου με την εικόνα της Παναγίας η οποία 
συνοδεύεται με το άκρως γλυκόηχο, τιμητικό επίθετο, «Παναγία ή Μυροβλύτισσα», ή 
«Κυρά Ανδριώτισσα». Ευλαβικό προσκύνημα. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση μας και 
αναχώρηση στις 19.45 για την Τήνο με άφιξη στις 21.20. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.  
 
4η μέρα: Σάββατο 25/8                          Τήνο-Ηράκλειο-Καστέλι.  
Πρωινό , χρόνος ελεύθερος στη διάθεση μας εως τις 11.00 . Μεταφορά στο λιμάνι , 
επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το Ηράκλειο , άφιξη στις 21.30 , μεταφορά στο 
Καστέλι.  
 

         Τιμή ανα άτομο 270 €                                  
 
Τι σας προσφέρουμε  
Εισιτήρια πλοίου Ηράκλειο-Τήνο-Ανδρο-Τήνο-Ηράκλειο σε οικονομική θέση 
(κατάστρωμα)  * Μεταφορές βάση προγράμματος με υπερυψωμένο 
κλιματιζόμενο πούλμαν* Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Τήνο Πρωινό σε  
μπουφέ . *Τοπικός συνοδός για την εκδρομή της Τήνου και Άνδρου *Συνοδός 
του γραφείου μας. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε επισκεπτόμενους χώρους.   
.  
 


