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ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
‘’Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος’’
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:25 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΜΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ Συγκέντρωση το βράδυ στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο
πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και αναχώρηση στις 21.30 για Πειραιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, στις 06.30 το πρωί. Συγκέντρωση και
μεταφορά στο διπλανό καράβι που αναχωρεί για την Αίγινα μετά από λίγο. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για το γραφικό νησί του Σαρωνικού, την Αίγινα. Η Αίγινα είναι μια ζωντανή, πολύχρωμη
νησιώτικη πολιτεία με έντονες ναυτικές καταβολές, αλλά και σημαντικά μνημεία της νεότερης Ιστορίας
μας.Οι κάτοικοι είναι γνωστοί για την κεραμική, αλλά και φυσικά για το αιγινήτικο φιστίκι.
Ύστερα από μιάμιση ώρα θαλάσσιας διαδρομής, άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση
για να γνωρίσουμε το νησί ,με πρώτο μας σταθμό τον εντυπωσιακό Ναό της Αφαίας Αθήνας. Στην κορφή
αυτού του πευκόφυτου λόφου, διακριτός από πολλά σημεία του νησιού,είναι ο εκπληκτικός αρχαίος ναός της
Αφαίας Αθηνάς, που ήταν προστάτιδα του νησιού. Ο Ναός της Αφαίας ήταν το πρότυπο που είχαν στο μυαλό
τους οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα ( Ίκτινος και Καλλικράτης ) όταν τον σχεδίαζαν ! Επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο.
Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, μέσα στα πεύκα, από
τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας, χτισμένο σε υπέροχη καταπράσινη τοποθεσία.
Νωρίς το μεσημέρι αναχωρούμε για το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Μαρίνας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Ελεύθεροι να γνωρίσουμε την τουριστική περιοχή Αγία
Μαρίνα,γνωστός και αγαπημένος προορισμός με μεγάλη και αμμώδη παραλία. Γευματίστε στις
ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα και απολαύστε το μπάνιο σας.
Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στην Πόλη της Αίγινας, για να περπατήσουμε στους δρόμους με τα
νεοκλασικά κτίρια βαμμένα με έντονα χρώματα, να ξεναγηθούμε και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να
γευτούμε νοστιμιές στις γραφικές ταβέρνες του νησιού, που υπάρχουν κατά μήκος της προκυμαίας ή στα
Ψαράδικα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, στην Αγία Μαρίνα. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το προσκύνημά μας στον
Άγιο Νεκτάριο. Θα προσκυνήσουμε την κάρα και τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, καθώς και το κελί του
Αγίου όπου φυλάσσονται προσωπικά του αντικείμενα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον νεότερο και μεγάλο
Ναό του Αγίου Νεκταρίου,όπου θα προσκυνήσουμε τη λάρνακα του Αγίου. Ο Άγιος Νεκτάριος κοιμήθηκε
στις 9 Νοεμβρίου του 1920. Το σώμα του παρέμεινε άφθαρτο για 21 ολόκληρα χρόνια! Εκκλησιασμός για
την Πεντηκοστή.
Συνεχίζουμε με κατεύθυνση για το μουσείο Χρήστου Καπράλου. Λίγο πιο έξω από την πόλη της Αίγινας και
με ωραία θέα προς την θάλασσα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στον ιδιαίτερο αυτόν χώρο. Οι έξι
αίθουσες του μουσείου φιλοξενούν έργα απ’όλες τις περιόδους του γλύπτη. Ο Χρήστος Καπράλος ήταν από
τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες γλύπτες και αναγνωρισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την κοσμοπολίτικη Πέρδικα, ένα πανέμορφο ψαροχώρι. Ο οικισμός
είναι κτισμένος στη μια άκρη κλειστού όρμου που αποτελούσε για χρόνια ασφαλές ορμητήριο των ψαράδων.
Σε κοντινή απόσταση από την ακτή βρίσκεται το πευκόφυτο νησάκι ΜΟΝΗ. Στον πλακόστρωτο πεζόδρομο
βρίσκονται στη σειρά οι δημοφιλείς ψαροταβέρνες και τα καφέ. Παραμονή για γεύμα και μπάνιο.
Το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στην Αγία Μαρίνα. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΙΟΥ Πρωινό και στη συνέχεια τακτοποίηση των βαλιτσών στο λεωφορείο μας και
αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Σήμερα γιορτή του Αγίου Πνεύματος θα μεταφερθούμε ξανά στο επιβλητικό
μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, γυναικείο μοναστήρι που γιορτάζει στις 9 Νοεμβρίου, για να
προσκυνήσουμε.Από εκεί πορεία για την Πόλη της Αίγινας, όπου θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο για
γεύμα,βόλτες και τις τελευταίες αγορές σας. Το απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στον
Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και
αναχώρηση το βράδυ, στις 21.00 για το Ηράκλειο.

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ Άφιξη στις 06.30,το πρωί στο Ηράκλειο.

TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

160,00 €

MONOΚΛΙΝΟ

+30 €

ΠΑΙΔΙΚΟ( 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

120,00€

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ:30€,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Περιλαμβάνονται:






Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο, σε θέση σαλόνι ,με Μινωικές και
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς/Αίγινα/Πειραιάς.
(2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο,στην Αγία Μαρίνα με πρωινό.
Μεταφορές,εκδρομές,ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Έμπειρος Συνοδός-Αρχηγός του γραφείου από Ηράκλειο, για όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.( Είσοδος γκρούπ στον
αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφαίας: 3 ευρώ ) (Είσοδος Μουσείο Καπράλου:Δωρεάν για γκρούπ) .
Γεύματα, ποτά, διασκεδάσεις και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

