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5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ
10 – 14 ΙΟΤΛΙΟΤ
1η ημζρα
Αναχϊρθςθ ϊρα 02:30 π.μ.( τα ξθμερϊματα) για Καβάλα. Με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, άφιξθ ςτο λιμάνι,
επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ για τθν όμορφθ Μυτιλινθ. Απολαφςτε το ταξίδι ςασ και το μεςθμζρι άφιξθ και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ. Μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ τθσ
Μυτιλινθσ. Διαν/ςθ.
2η ημζρα
Πρωινό και αναχωροφμε για τισ Καρυζσ Θζρμθσ για να επιςκεφκοφμε και να προςκυνιςουμε το γυναικείο
μοναςτιρι του Αγίου Ραφαιλ. Εκκλθςιαςμόσ και προςκφνθμα ςτουσ νεοφανείσ Αγίουσ. υνεχίηουμε για
Μανταμάδο, όπου εδϊ κα προςκυνιςουμε τθν μοναδικι ανάγλυφθ εικόνα του Σαξιάρχθ φτιαγμζνθ από αίμα και
πθλό, προςτάτθσ του νθςιοφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για δείπνο. Σο βράδυ μετάβαςθ ςτθν πρωτεφουςα του
νθςίου και χρόνοσ ελεφκεροσ.
3η ημζρα
Πρωινό και αναχωροφμε για το Β.Δ. κομμάτι του νθςιοφ, διαςχίηοντασ μια όμορφθ διαδρομι με γραφικά χωριά,
όπωσ τθν Καλλονι με τισ αλυκζσ τθσ και φτάνουμε ςτο ςθμαντικότερο μοναςτιρι του νθςιοφ τθ Μονι Λειμζνοσ του
Αγίου Ιγνατίου. Προςκφνθμα, ζνα καφζ και ςυνεχίηουμε για το ομορφότερο κομμάτι του νθςιοφ, το Μόλυβο ι
Μφκθμνα. Γραφικό, παραδοςιακό οίκθμα με το Μεςαιωνικό κάςτρο. Περιιγθςθ και καταλιγουμε ςτθν Πζτρα όπου
εδϊ κα προςκυνιςουμε τθν Παναγία Γλυκοφιλοφςα που είναι χτιςμζνθ ςτθν κορυφι του βράχου με 114 ςκαλιά. Η
κζα είναι καταπλθκτικι, προςκφνθμα και γεφμα (εξ’ιδίων). τθν ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το γραφικό και
παραδοςιακό χωριό Αγιάςο. Επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτον Ιερό Ναό τθσ Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου, με τθν ιςτορικι
εικόνα τθσ Παναγίασ Βρεφοκρατοφςασ. Φιλοτεχνθμζνθ με μαςτίχα και κερί από τον Ευαγγελιςτι Λουκά. Χρόνοσ για
ζνα παραδοςιακό καφζ ςτθν επιςτροφι για το ξενοδοχείο για δείπνο . Διαν/ςθ.
4η ημζρα
Πρωινό. Αναχϊρθςθ για να επιςκεφκοφμε αξιόλογεσ εκκλθςίεσ, όπωσ τθν Μθτρόπολθ αφιερωμζνθ ςτον Άγιο
Ακανάςιο όπου μζςα φυλάςςεται το ςκφνθμα του Αγίου Θεοδϊρου, Πολιοφχοσ τθσ πόλθσ, τθν επιβλθτικι και
εντυπωςιακι εκκλθςιά του Αγ. Θεράποντα, ςθμείο αναφοράσ για τθν πόλθ (19οσ αι.), τθν πλατεία με το άγαλμα τθσ
λυρικισ ποιιτριασ απφϊσ, το αξιόλογο λιμάνι και το όμορφο νεοκλαςικό κτίριο, που ςτολίηουν τθν πόλθ τθσ
Μυτιλινθσ. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για δείπνο . Διαν/ςθ.
5η ημζρα
Πρωινό και ςτθν ςυνζχεια χρόνοσ ελεφκεροσ για τουσ εκδρομείσ. Κατόπιν επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ και
απόπλουσ για Καβάλα. Άφιξθ ςτθν πόλθ μασ με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.
ΤΙΜΗ: 235,00€ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Μεταφορά με ςύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν
 4 διαν/ςεισ ςτο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.
 Ακτοπλοΰκά ειςιτήρια για το δρομολόγιο Καβάλα – Μυτιλήνη – Καβάλα ςε θέςη ςαλόνι .
 Περιηγήςεισ – ξεναγήςεισ ςύμφωνα με το πρόγραμμα
 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
o Επιπλέον γεύματα, ποτά, διαςκεδάςεισ, ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικούσ χώρουσ και ότι δεν
αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ή αναφέρεται ωσ προαιρετικό. –
o Φόροσ διαμονήσ ( 6 € )
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