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 1η μέρα Δευτέρα 24 Ιουνίου  :    Κίσσαμος – Χανιά   
Μεταφορά στο λιμάνι των Χανίων , τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου , αναχώρηση για τον 
Πειραιά.  
 

2η μέρα Τρίτη 25 Ιουνίου :Πειραιάς–Ι.Μ.Αγίων Μαρτύρων Κηρύκου & Ιουλίτη-
Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου-Σέρρες .  
 Πρωινή άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά , επιβίβαση στο λεωφορείο που μας περιμένει και 

αναχώρηση,  με ενδιάμεσες στάσεις ,  για επίσκεψη-
προσκύνημα της επιβλητικής Ι.Μ. Αγίων Μαρτύρων 
Κηρύκου και Ιουλίτη . Η έκταση και το μέγεθος των 
κτιρίων της μονής, αλλά και η γραφικότητά της, 
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη-προσκυνητή. Το 
Καθολικό βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής, ενώ νέος 
μεγάλος Ναός κτίζεται στον εξωτερικό χώρο της μονής, 
όπου βρίσκεται και ο τάφος του ιδρυτού της 
Μητροπολίτου Ιωάννη. Η μονή πανηγυρίζει στις 15 
Ιουλίου, ημέρα εορτής του Αγίου Κηρύκου και της 
μητρός αυτού Αγίας Ιουλίτης . Συνεχίζουμε για 

επίσκεψη στην Ι.Μ Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών. Το μεγαλοπρεπές Ιερό 
Ησυχαστήριο που χτίστηκε το 1981, είναι ένα από τα σημαντικότερα ησυχαστήρια του 
Ελλαδικού χώρου με 45 μοναχές και τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτου 
Αλεξίου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους . Στο Ησυχαστήριο 
φυλάσσονται τίμια λείψανα των Αγίων: Ιακώβου του αδελφοθέου, Τιμίου Προδρόμου και 
προμήτορος Άννης. Η  σχέση  του Μοναστηριού με το Περιβόλι της Παναγίας, το Άγιο Όρος, 
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες, καθώς η γυναικεία αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου , 
συνδέεται πνευματικά με την Ιερά Μονή Ξενοφώντος και αποτελεί μετόχι της. Η μοναστική 
αδελφότητα ασχολείται με την ιεροραπτική, την αγιογραφία, τη μικροτεχνία, καθώς και με 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της 
κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Βρίσκεται  σε μια υπέροχη τοποθεσία και πραγματικά θα μας 
καθηλώσει η  πανέμορφη θέα που θα αντικρίσουμε . Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση μας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 4* στις Σέρρες . Δείπνο. 
 
3η μέρα Τετάρτη 26 Ιουνίου : Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου-Δράμα-Βαπτιστήριο-Ξάνθη    
Πρωινό σε μπουφέ και επίσκεψη-προσκύνημα της Ι.Μ Τιμίου Προδρόμου Σερρών που 
αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικού κάλλους προσκύνημα. Βρίσκεται  στα 
δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας του Μενοικίου όρους.Ο Σερραίος αγιορείτης μοναχός, ερημίτης και 
μετέπειτα επίσκοπος, Άγιος Ιωαννίκιος ήταν ο πρώτος κτίτορας της μονής το 1270. Το 1300 ο 
ανιψιός και διάδοχός του, Άγιος Ιωακείμ, έκτισε το Καθολικό, την Τράπεζα και ψηλά τείχη γύρω 
από την μονή. Χάρη στη σπάνια πολιτική του διορατικότητα, προείδε τον κίνδυνο από την 
πιθανή επέκταση των Οθωμανών στη Μακεδονία γι αυτό φρόντισε, στέλνοντας αντιπροσωπεία 
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στην Προύσα, να εξασφαλίσει την έκδοση φιρμανιού (1372) που προφύλασσε για πάντοτε τη 
Μονή από αυθαιρεσίες των Τούρκων.Εορτάζει στις 29 
Αυγούστου την Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου 
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.  Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την πόλη της Δράμας. Η ετυμολογία 
της λέξης προέρχεται από την παραφθορά του 
«Υδραμα» λόγω της αφθονίας των νερών που 
αναβλύζουν στην περιοχή. Παραμονή στο πανέμορφο 
πάρκο και επίσκεψη(έξοδα ατομικά ) στο 
Εκκλησιαστικό μουσείο με θησαυρούς ανεκτίμητης 
αξίας καθώς και κειμήλια που μετέφεραν οι 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του πόντου. 

Επίσκεψη-προσκύνημα του Ι.Ν. Αγ. Χρυσοστόμου.  Ακολουθεί προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο 
της περιοχής. Συνεχίζουμε προς τις Κρυνίδες και το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Εκεί ο 
Απόστολος Παύλος βάφτισε το 48 μχ. στον ποταμό Ζυγάκτη την πρώτη Ελληνίδα Χριστιανή την 
Αγία Λυδία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Ξάνθη. Δείπνο.  
 

4η μέρα Πέμπτη 27 Ιουνίου :  Μονοήμερη εκδρομή στην Θάσο  
Πρωινό και αναχώρηση για Κεραμωτή, επιβίβαση 
στο Ferry boat και απόπλους για το όμορφο νησί 
της Θάσου. Η καταπράσινη Θάσος με τις υπέροχες 
αμμουδερές παραλίες και την ιστορία της θα μας 
ενθουσιάσει.  Πρώτος σταθμός ο Λιμένας και 
συνεχίζουμε για το γύρο του νησιού, Σκάλα – 
Λιμενάρια, για να φτάσουμε και να επισκεφτούμε τη 
Μονή Αρχαγγέλου. Η διαδρομή μας ακολούθως από 
τη Χρυσή Ακτή μας οδηγεί στην παραλία της 
Χρυσής Αμμουδιάς , Το απόγευμα επιστροφή στο 
λιμάνι και επιβίβαση στο Ferry boat για Κεραμωτή – 

Καβάλα και από εκει  στην Ξάνθη . Δείπνο .  
  

 

5η μέρα Παρασκευή 28 Ιουνίου : Κομοτηνή – Ι.Μ.Παναγίας του Έβρου 
Αλεξανδρούπολη-Σουφλί.  

Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για  Κομοτηνή για 
να περιηγηθούμε στα μαγαζάκια και στην παλιά 
πόλη. Έπειτα θα συνεχίσουμε για επίσκεψη της 
Ι.Μ.Παναγίας του Έβρου που  επανδρώθηκε το 
1983 και σήμερα αριθμεί 45 Μοναχές.Το κτιριακό 
συγκρότημα περιλαμβάνει το αρχικό σε σχήμα Π 
διόρωφο οίκημα κελλιών και χώρων υποδοχής γύρω 
από το Καθολικό της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» και 
τη νέα πτέρυγα δηλαδή τράπεζα, κουζίνα, 
αποθηκευτικοί χώροι, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και 
συμπληρωματικά κελλιά. Η Ιερά Μονή είναι 
περιτειχισμένη και περιβάλλεται από 
ελαιώνες καλλιεργούμενους από τις Μοναχές. 
Τέσσερα Παρεκκλήσια – Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου 
Βλασίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίας 

Ευφημίας – οριοθετούν την περιοχή της Μονής και δύο – του Αγίου Ανθίμου και του Αγίου 
Ανδρέα – είναι ενσωματωμένα σ’ αυτήν. Συνεχίζουμε το σημερινό μας οδοιπορικό  για την 
Αλεξανδρούπολη με το Δημοτικό της Πάρκο , το Νεοκλασικό κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 



 

και τα ερείπια δυο τζαμιών . Θα επισκεφθούμε τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ.Νικολάου που 
βρίσκεται στο κέντρο της  πόλης. Στο χώρο του Ι. Ναού υπογράφτηκε το 1920 το πρωτόκολλο 
των Ελευθεριών της πόλεως , έγγραφο το οποίο φυλάσσεται εως και σήμερα στο παρακείμενο 
εκκλησιαστικό μουσείο. Θα δούμε ακόμα την ξυλόγπυπτη εικόνα της Παναγίας της Τριφώτισσας 
, έργο του 13ου αιώνα από την Αίνο και τη φορητή εικόνα της Παναγίας της Ελευθερώτριας. 
Αξιόλογα επίσης είναι ο Αρχιερατικός θρόνος με την εικόνα του Αγ. Φανουρίου καθώς και η 
φορητή αργυροεπένδυτη εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού , επισκόπου Μύρων 
της Λυκίας.Θα προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας της Μαυροφορούσης , την οποία 
έφεραν στην Ελλάδα πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Το περίτεχνο τέμπλο είναι 
αντίγραφο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως ενώ η κορυφή έχει 
φιλοτεχνηθεί από Μυτιληναίο καλλιτέχνη. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς  τις παρυφές 
του λόφου του Αι-Λια στη σκιά της Ροδόπης , στο Σουφλί, γνωστό ως το σταυροδρόμι ανατολής 
και δύσης  στους δρόμους του Μεταξιού. Βόλτα στα καταστήματα μεταξωτών ειδών της 
περιοχής έως την ώρα της επιστροφής μας στην Ξάνθη, δείπνο. 
 

6η μέρα  Σάββατο 29 Ιουνίου :   Εκδρομή στην Ανδριανούπολη (απαραίτητα 
ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή έγκυρο διαβατήριο με λήξη τουλάχιστον 6 
μήνες μετά την είσοδο μας στην Τουρκία 
Απολαυστικό πρωινό και η μέρα μας ξεκινά με υπέροχη διαδρομή παράλληλη του ποταμού 
Έβρου φθάνοντας μέχρι τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (απαραίτητο έγκυρο διαβατήριο ή 
ταυτότητα νέου τύπου) με κατεύθυνση της πόλης της Ανδριανούπολης. Θα δούμε το Μουσείο 
Υγείας , το σιδηροδρομικό σταθμό που κάποτε στάθμευε το Όριαν Εξπρες   και τις σκεπαστές 
αγορές. Προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 
 
 
7η μέρα Κυριακή 30 Ιουνίου : Ι.Ν. Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου –Ι.Μ.Οσίου Εφραίμ του  
Σύρου- Πειραιάς    

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη νέα  Καρβάλη με 
τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναός του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου (Ναζιανζηνού) που 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα 
της Ελλάδας, ένα περίτεχνο θρησκευτικό μνημείο, 
όπου είναι αποθησαυρισμένα τα σκηνώματα του 
ιδίου και της οικογενείας του, καθώς χιλιάδες πιστοί 
προσέρχονται για να προσκυνήσουν το σεπτό 
λείψανο του Αγίου τοποθετημένο σε χρυσή λάρνακα. 
Το μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων του Αγίου που 
βρίσκεται στο ναό της Νέας Καρβάλης, με μύριους 

κινδύνους, το μετέφεραν ως εδώ οι ξεριζωμένοι Καππαδόκες, μαζί με τα ιερά σκεύη της 
εκκλησίας (τους πολυέλαιους, το δεσποτικό και τον 
επιτάφιο) που τον τιμούσε στη γενέτειρα τους. 
Συνεχίζουμε για προσκύνημα στην Ι.Μ. Οσίου 
Εφραίμ του Σύρου , στους πρόποδες του 
Ολύμπου, στην θέση «Παναγία», στα σύνορα των 
υπωρειών του Ολύμπου και των Πιερίων, κοντά στο 
χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης.  Ισάξιος στην 
πολυμάθεια με τον Μέγα Βασίλειο, στη γλυκύτητα 
και στη γλαφυρότητα του λόγου με τον Θείο 
Χρυσόστομο, σύγχρονος και με τους δύο, είναι ο 
Όσιος και Θεοφόρος Πατέρας μας και Οικουμενικός 

Διδάσκαλος, Εφραίμ ο Σύρος. Γεννήθηκε στην Νίσιβη της Μεσοποταμίας, της Συρίας, το 
σημερινό Νισβίν, πρωτεύουσα της παλαιάς Μυγδονίας, «306 χρόνια ύστερα από τον αγαπημένο 



 

του Κύριο και ανεχώρησε κοντά Του το 373 μ.Χ» Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης εκτός από την 
σπάνια συγγραφική δεινότητα του Οσίου εξυμνεί και ομολογεί την ευεργετική επίδραση, που 
ασκούν οι λόγοι Του, σε όσους τους μελετούν. Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος είναι ο έμπειρος 
Διδάσκαλος του Χριστιανικού Βίου και της ηθικής τελειότητος. Είναι ο κατ΄ εξοχήν Διδάσκαλος 
και Κήρυκας της συντριβής και της μετανοίας. Σχετική παραμονή στην Ι. Μονή. Πορεία 
επιστροφής προς τον  Πειραιά όπου θα φθάσουμε το απόγευμα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες του πλοίου μας με προορισμό τα Χανιά.  
 
8η μέρα Δευτέρα 1 Ιουλίου :           Χανιά  
Πρωινή άφιξη , μεταφορά στο Καστέλι.  
 

 

Τιμή ανα άτομο : 550 €    Μονόκλινο 610 € 

 

Τι σας προσφέρουμε :Εισιτήρια πλοίου Χανιά-Πειραιά-Χανιά σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 
*Εισιτήρια πλοίου Κεραμωτή-Θάσο-Κεραμωτή οικονομικής θέσης * Μεταφορές βάση 
προγράμματος με κλιματιζόμενο πούλμαν* Μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στις Σέρρες σε 
δίκλινα δωμάτια. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Ξάνθη σε δίκλινα δωμάτια . 
*Πρωινό σε μπουφέ* Ένα δείπνο καθημερινά σε μπουφέ (Πέντε  στο σύνολο της εκδρομής ) 
Συνοδός του γραφείου μας * Ασφάλεια αστικής ευθύνης . Διόδια. Δεν περιλαμβάνονται : 
Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους *Δημοτικός φόρος 3 € / δωμάτιο/μέρα.    
 

  

 
 
   


