ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (09 -12/07/20)
Με την Ενορία ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΤΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ

Τιμή 280€ κατ’άτομο σε δίκλινο/τρίκλινο
Το μονόκλινο χρεώνεται με +55€ επιπλέον
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Τρείς διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχείο “LAGADA BEACH”(Αδάμας)
Πρωϊνό καθημερινά στο ξενοδοχείο & όλα τα δωμάτια με θέα θάλασσα
Δείπνο καθημερινά σε επιλεγμένο τοπικό εστιατόριο
Τα εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ με Catamaran
τον φόρο διανυκτέρευσης,πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές σας,
συνοδό του γραφείου μας,ταξιδιωτική ασφάλεια,διόδια και ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα,γεύματα άλλα πλην των αναφερομένων,ποτά
καθώς και τα προσωπικά σας έξοδα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Με την δήλωση συμμετοχής άμεσα προκαταβολή : 110€
και όχι αργότερα από τις 31/05/20
--------------------------------------------------------------------Εξόφληση υπολοίπου έως 30/06/20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-8949167 & 210-8946014

c sm kinissis
Ταξίδια στα Ιερά Μονοπάτια της Πίστης μας σε όλο τον κόσμο

ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ (ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΤΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1Η ΜΕΡΑ : ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΗΛΟΣ
Συγκέντρωση στον Ναό,μεταφορά στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση στις 06.50’ πμ για την Μήλο. ‘Aφιξη στον Αδάμαντα
και αναχώρηση για Σαρακήνικο,με το μοναδικό σεληνιακό τοπίο με τα ολόλευκα βράχια και τις σπηλιές. Συνεχίζουμε για
Απολλωνία και χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και γεύμα προαιρετικό ή για να απολαύσετε το ουζάκι σας πλάι στην θάλασσα.
Επιστροφή στον Αδάμαντα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.Χρόνος ελεύθερος και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ : ΜΗΛΟΣ
Μετά το πρωϊνό, αναχωρούμε για την Τρυπητή,για να προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και να θαυμάσουμε τις
μεγαλειώδεις Κατακόμβες,το αρχαιότερο μνημείο της Χριστιανοσύνης και παγκοσμίως φημισμένες. Λόγω αυτών εκηρύχθη από
την Ιερά Σύνοδο το 2009 η Μήλος «Ιερά Νήσος». Ολοκληρώνουμε την σημερινή μέρα με τις επισκέψεις των Ιερών Ναών Αγίου
Σπυρίδωνα και του γνωστού για το ψηφιδωτό του Άη Γιώργη,ενώ την συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ζεφυρία για να
προσκυνήσουμε την Παναγία Πορταϊτισσα ή Πορτιανή, Ναός του 17ου αιώνα και παλαιά Μητρόπολη του νησιού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος , δείπνο και διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ : ΜΗΛΟΣ
Πρωϊνό και αναχώρηση για το Αρχαιολογικό και για το Λαογραφικό Μουσείο καθώς και για επίσκεψη στην Παναγία την
Θαλασσίτρα. Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε την γνωριμία μας με το νησί. Πρώτος μας σταθμός,είναι η λίμνη με τις πολλές
αχιβάδες, που της έδωσαν και το όνομά της, η Αχιβαδολίμνη.Συνεχίζουμε για τον Προβατά,την Φυρίπλακα και την Αγία
Κυριακή,για να καταλήξουμε στο Παλαιοχώρι,με την καλά οργανωμένη παραλία και τις θερμές πηγές της μέσα στην θάλασσα.
Εδώ, θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή και χρόνος ελεύθερος.Δείπνο και διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ : ΜΗΛΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΑΟΣ
Πρωϊνό και χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές ή μία τελευταία βουτιά στην πισίνα ή στην υπέροχη αμμώδη παραλία του
ξενοδοχείου μας πριν την μετάβασή μας στο λιμάνι για το πλοίο της επιστροφής μας (14.30’). Άφιξη και στον Πειραιά (18.10’) και
μεταφορά στον Ναό.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΗΛΟΣ
06.50’ - 09.50’
ΜΗΛΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
14.35’ – 18.10’
Το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές στις ώρες των δρομολογίων
την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες

