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ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΟ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΓΙΟΝ ΟΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ
11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ

5 ΗΜΕΡΕ

θ

1 μζρα, Ακινα – Καβάλα: Αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί μζςω Λαμίασ με ςτάςεισ κακοδόν για καφζ και γεφμα. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςτθν
πόλθ τθσ Καβάλασ. Τακτοποίθςθ ςτο κεντρικό Ξενοδοχείο ESPERIA και ελεφκεροσ χρόνοσ να γνωρίςουμε και να χαροφμε τθν όμορφθ
Καβάλα. Το βράδυ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.
θ

2 μζρα, Θάςοσ - Γφροσ Νθςιοφ: Μετά το πρωινό μασ, ξεκινάμε για τθν γραφικι παραλιακι Κεραμωτι απλωμζνθ ςτο δζλτα του Νζςτου,
από όπου κα πάρουμε το πλοίο για τθν Θάςο με τισ όμορφεσ παραλίεσ και τα καταγάλανα νερά. Στο νθςί κα δοφμε μνθμεία, όπωσ τα
τείχθ του οχυροφ τθσ αρχαίασ πόλθσ, ο ναόσ του Απόλλωνα , το Αρχαίο Θζατρο , τθν Ακρόπολθ και το παρεκκλιςι του Διονφςου με τα
χορωδιακά μνθμεία του. Με τθν άφιξθ μασ ςτον λιμζνα, κατεφκυνςθ προσ ανατολικά από τθν Χρυςι Αμμουδιά και κα βρεκοφμε ςτθν
Μονι Αρχαγγζλου ςτον Θεολόγο όπου και κα προςκυνιςουμε, γραφικι τοποκεςία τθσ Θάςου με κρφλουσ και παραδόςεισ να τυλίγουν το
χρονικό τθσ μονισ. Σφμφωνα με κάποια ιςτόρθςθ του 1923 που κυκλοφόρθςε θ μονι Φιλόκεου, το μικρό εκκλθςάκι του Μιχαιλ
Αρχαγγζλου φζρεται να ζκτιςε «κατ' εντολιν» του Αρχιςτράτθγου Μιχαιλ, κάποιοσ Πσ. Λουκάσ. Η παράδοςθ αναφζρει πωσ ο Πσ.Λουκάσ
ζηθςε ςτθν περιοχι του Θεολόγου όπου ζκτιςε μικρό εκκλθςάκι, πικανότατα ςτθ κζςθ του ςθμερινοφ Αι-Γιάννθ, προσ τιμιν του
Αγ.Ιωάννθ Θεολόγου, από τθν οποία πιρε και τθν επωνυμία. Αμζςωσ μετά κα αναχωριςουμε για τθν Ροτό και τα Λιμενάρια, παραλιακι
κωμόπολθ με αξιόλογθ τουριςτικι κίνθςθ, όπου κα ζχουμε χρόνο για μπάνιο και κα ολοκλθρϊςουμε τον γφρο περνϊντασ από τθν Σκάλα
Καλλιράχθσ, και τον Ρρίνο ι τθν Θάςο που κα ζχουμε ςτάςθ για γεφμα και μπάνιο. Επιβίβαςθ ςτο καράβι για τθν Κεραμωτι και
επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.
θ

3 μζρα, Βαπτιςτιριο Αγίασ Λυδίασ – Ιερά Μονι Παναγίασ Εικοςιφοινίςςασ – Νζα Πζραμοσ: Μετά το πρωινό μασ, κα αναχωριςουμε
για να επιςκεφτοφμε το Βαπτιςτιριο τθσ Αγίασ Λυδίασ, εκεί που ο Απ. Ραφλοσ βάπτιςε τθν πρϊτθ Ευρωπαία Χριςτιανι. Συνεχίηουμε με
τθν μαγευτικι διαδρομι του Ραγγαίου Προυσ, όπου κα πάμε για προςκφνθμα ςτθν Ιερά Μονι τθσ Ραναγίασ τθσ Εικοςιφοίνιςςασ,
ο
ιδρφκθκε τον 10 αιϊνα, αναφζρκθκε για πρϊτθ φορά ςε ζγγραφο του 1320, είναι θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ μονι τθσ Μακεδονίασ, ςε
υψόμετρο 753 μ. ςτθν βόρεια πλευρά του Ραγγαίου Προυσ, τθσ οποίασ θ ςυμβολι κατά τθν περίοδο τθσ τουρκοκρατίασ υπιρξε
κακοριςτικι και ανεκτίμθτθ ςτθν διατιρθςθ τθσ Ορκοδοξίασ. Στθν μονι φυλάςςεται θ καυματουργι Εικόνα τθσ Αχειροποίθτοσ Θεοτόκου.
Η παράδοςθ αναφζρει ότι είναι μια από τισ εικόνεσ του Αποςτόλου Λουκά, λζγεται ότι θ αποτφπωςθ πάνω ςτο ξφλο ζγινε με καυμαςτό
τρόπο από τθν ίδια τθν Θεοτόκο, τθ ςτιγμι που ο Απόςτολοσ Λουκάσ αγιογραφοφςε το πρόςωπο τθσ Θεοτόκου διακρίνει μια ςχιςμι ςτο
ξφλο και για να μθ ςτενοχωρθκεί, εμφανίςτθκε θ Ραναγία με το Θείο Βρζφοσ αγκαλιά πάνω ςτο ξφλο, γι’ αυτό ςτθν εικόνα διακρίνεται θ
ςχιςμι ςτο πρόςωπο τθσ Θεοτόκου. Ωσ το 1843 λειτουργοφςε ωσ ςχολι των κοινϊν γραμμάτων και ανακαινίςτθκε μετά τον Β` παγκόςμιο
πόλεμο. Κατόπιν ςυνεχίηουμε, για τθν Νζα Ρζραμο, όπου και ςτάςθ για γεφμα και μπάνιο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και
διανυκτζρευςθ.
θ
4 μζρα, Ουρανοφπολθ – Κρουαηιζρα Άγιο Όροσ – Στάγειρα – Άλςοσ Αριςτοτζλουσ - Αρναία – Θεςςαλονίκθ: Μετά το πρωινό μασ,
αναχϊρθςθ για το τρίτο πόδι τθσ Χαλκιδικισ, και τθν Ουρανοφπολθ, όπου κα πάρουμε το πλοιάριο (ζξοδα ατομικά) για μία κρουαηιζρα
ςτισ ακτζσ του Αγίου Προυσ με τα ςκαρφαλωμζνα μοναςτιρια του Διοχειαρίου, Ξενοφϊντοσ, Σίμωνοσ, Ραντελειμονοσ, κ.α. Κατόπιν για
μπάνιο και φαγθτό ςτθν Ουρανοφπολθ μία πραγματικά ξεχωριςτι πόλθ, ςτουσ πρόποδεσ του Άκωνα με ιςτορικό και αρχιτεκτονικό
μεγαλείο, ενϊνει το Άγιο Προσ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ςυνδυάηοντασ αρμονικά το βουνό με τθν κάλαςςα. Μθν ξεχάςετε να
επιςκεφκείτε τον Ρφργο του Ρορφυρίου που βρίςκεται ςτο λιμανάκι, χτιςμζνοσ πριν το 1344 από τθν μονι Βατοπεδίου, και να αγοράςετε
παραδοςιακά γλυκά, είδθ λαϊκισ τζχνθσ, αγιορείτικο κραςί, κ.α. Κατόπιν κα ςυνεχίςουμε προσ το ορεινό χωριό Στάγειρα, όπου κα
επιςκεφκοφμε το πάρκο Αριςτοτζλουσ, τόποσ καταγωγισ και πατρίδα του Αριςτοτζλθ, με κζα όλο τον κόλπο τθσ Ιεριςςοφ. Στο Άλςοσ
Αριςτοτζλουσ, ςτο οποίο εδϊ και πολλά χρόνια υπάρχει ο ανδριάντασ του Αριςτοτζλθ, εξοπλίςτθκε με διαδραςτικά όργανα, όπωσ το
Ηλιακό ολόι, Φακόσ, Ρυξίδα, Ρεντάφωνο, Εκκρεμζσ, Τθλεςκόπια, κ.α. Κατόπιν μζςω Αρναίασ, για τθν Θεςςαλονίκθ. Άφιξθ και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.
θ

5 μζρα, Θεςςαλονίκθ –Παναγία Σουμελά - Ακινα: Μετά το πρωινό μασ, πανοραμικι περιιγθςθ, όπου κα δοφμε το Επταπφργιο, οχυρό
ςτο οποίο κατζφευγε ο πλθκυςμόσ ςε περίπτωςθ κατάλθψθσ τθσ πόλθσ,,τθν όμορφθ παραλιακι και κα προςκυνιςουμε ςτον Ι.Ν. Αγ.
Δθμθτρίου, κτίςκθκε τον 5ο αι., τρίκλιτοσ βαςιλικι, τεραςτίου μεγζκουσ. Κάτωκεν του δαπζδου υπάρχουν κατακόμβεσ ςτισ οποίεσ οδθγεί
κλίμακα μζςα ςτον ναό. Ο ναόσ φιλοξενεί λείψανα του Αγίου και ζχει επανειλθμμζνωσ καταςτραφεί . Σιμερα αποτελεί ςτολίδι τθσ
Θεςςαλονίκθσ και Ρανορκόδοξο Ρροςκφνθμα, μεταξφ άλλων κα δοφμε και τον Λευκό Ρφργο. Κατόπιν κα αναχωριςουμε για το
καταπράςινο Προσ Βζρμιο για προςκφνθμα ςτθν παςίγνωςτθ Ραναγία Σουμελά, Ιερά Μονι που ιδρφκθκε από Ρόντιουσ από το ομϊνυμο
μοναςτιρι του Ρόντου. Σχετικι παραμονι για προςκφνθμα. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ κακοδόν.
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 259 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:
 Μεταφορζσ/Ρεριθγιςεισ με πολυτελι κλιματιηόμενα ποφλμαν
 3 διανυκτερεφςεισ ςτθν Καβάλα ςτο κεντρικό ΕSPERIA HOTEL
 1 διανυκτζρευςθ Θεςςαλονίκθ ςτο κεντρικό CAPSIS HOTEL 4*
 Ημιδιατροφι (4 πρωινά & 4 δείπνα)
 Αρχθγόσ-Συνοδόσ εκδρομισ, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Φπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI:
 Ακτοπλοϊκά εις/ρια Κεραμωτι – Θάςοσ – Κεραμωτι & Άγιο Προσ , Δθμοτικόσ τουριςτικόσ φόροσ

