ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Αναχώρηση 06 /10 επιστροφή 09/10/19
Κυριακή 06/10 .Αναχώρηση 06,45 από το λιμάνι της Μυτιλήνη ,μετα από μια όμορφη θαλάσσια διαδρομή από τα
νησιά Χίος Σάμος φούρνοι Αγ Κυρίκος Εύδηλος Μύκονος φτάνουμε στην όμορφη Ερμούπολη πρωτεύουσα της
Σύρου στις 19,30 το απόγευμα .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος μπορούμε να επισκεφτούμε την
πλατεία Μιαούλη σημείο συνάντησης και βραδινής βόλτας με τα όμορφα κτίρια όπου δεσπόζει το Δημαρχείο που
χτίστηκε με σχέδια Τσιλλερ με την μεγαλοπρεπή σκάλα πλάτους 15μ . Στο κέντρο τις πλατείας το άγαλμα του
ναυάρχου Αντρέα Μιαούλη. Στην συνέχεια μπορούμε να θαυμάσουμε το θέατρο Απόλλων ένα κόσμημα για το νησί
που η σχεδίαση του είναι επηρεασμένη από την Σκάλα του Μιλάνου. Μια όμορφή πόλη που την έχουν
χαρακτηρίσει Βενετία του Αιγαίου.
Δευτέρα 07/10 .Μετά από το πρόγευμα αναχωρούμε στις 11,30 από Σύρο για Τήνο άφιξη μετά από μισή ώρα στην
Τήνο .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να επισκεφτούμε την Παναγία .To απόγευμα επίσκεψη
στο μοναστήρι της Αγ. Πελάγιας .O ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση Της Θεοτόκου. Διασώζεται επίσης το
απλό κελί όπου έζησε η μοναχή Πελαγία , στο όραμα της οποίας οφείλετε η εύρεση της εκόντας της Μεγαλόχαρης
της Τήνου. To όραμα της Αγίας Πελαγίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου. Η εικόνα της Μεγαλόχαρης
μεταφέρετε στη Μονή για το προσκύνημα της. Επιστροφή και διανυκτέρευση στην Τήνο.
Τρίτη 08/10. Πρωινό ελεύθερο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Αναχώρηση από την Τήνο
στις 15,00 άφιξη στην Σύρο στις 15,30 επιβίβαση στο πούλμαν για να επισκεφτούμε το ναό της Ανατάσεως στην
Ορθόδοξη συνοικία στο δεξιό λόφο όπως αντικρίζουμε το λιμάνι της Σύρου , την καθολική συνοικία και τον ναό του
Αγίου Γεωργίου στον αριστερό λόφο και μερικά χωριά της Σύρου . Στάση για καφέ στο φοίνικα γραφικό χωριό στο
κέντρο της Σύρου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το εργοστάσιο λουκουμιών. Επιστροφή στο λιμάνι και επιβίβαση
στο πλοίο για Μυτιλήνη στις 20,15 .Άφιξη στην Μυτιλήνη την Τετάρτη 09/10 στις 09.40.
Τιμή κατ’ άτομο ………198 € διαφορά μονόκλινο 40 €
διαφορά καμπίνα εξωτερική 32 € ανά διαδρομή

Περιλαμβάνονται







Εισιτήρια πλοίου Μυτιλήνη-Σύρος-Τήνος- Σύρος- Μυτιλήνη σε αριθ. θέση
Εκδρομή σε Σύρο και Τήνο
2 διανυκτερεύσεις με πρωινό 1 σε Σύρο και 1 σε Τήνο
Συνοδός Αρχηγός του γραφείου μας
ΦΠΑ
Ασφάλεια ταξιδιού.

Δεν περιλαμβάνονται
είσοδος σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους, γεύματα και δείπνα

Κρατήσεις: Κεντρικό: Καβέτσου 8 - 2251021357 & Υπ/μα: Τζειμς Αριστάρχου 1 - 2251302549

Κρατήσεις στα τηλέφωνα :22510-21357 & 22510-21800
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