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‘’ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Συγκέντρωση ,έξω από το γραφείο μας,νωρίς το πρωί στις 05.30
και άμεση αναχώρηση προς το πιο ανατολικό άκρο της Κρήτης,στο ακρωτήρι Κάβο
Σίδερο.Προορισμός μας το μικρό εξωκλήσι του Αγίου Ισίδωρου.
Σε ένα μοναδικό τοπίο άγριας φυσικής ομορφιάς το οποίο έχει σμιλεύσει η αλμύρα και
η θάλασσα, στους χώρους της Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου, κάθε χρόνο στις 4
Φεβρουαρίου τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο Άγιος Ισίδωρος των Κρητικών. Η
πρόσβαση στον Άγιο Ισίδωρο από τη στεριά απαγορεύεται, καθώς είναι στρατιωτική
ζώνη, αλλά οι πύλες της ναυτικής βάσης ανοίγουν μόνον κατά την εορτή του Αγίου
Ισιδώρου .Εκατοντάδες επισκέπτες προσέρχονται στο πανηγύρι για να προσκυνήσουν.
Οι προσκυνητές συνδυάζουν την επίσκεψη τους στον Άγιο Ισίδωρο στο ακρωτήρι Κάβο
Σίδερο με το μάζεμα άγριων λαχανικών όπως της αγριαγκινάρας και του γιαλοράδικου,
όπως λένε στην περιοχή το σταμναγκάθι.Το φημισμένο πανηγύρι είναι από τα
μεγαλύτερα που γίνονται στην Ανατολική Κρήτη.Το πρωί θα υπάρχει καφές,δωρεάν
από το γραφείο μας,για όλους.
Κατόπιν,θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής και περνώντας από το Φοινικόδασος
του Βάι θα φτάσουμε στην Ιερά μονή Τοπλού. Η Μονή Τοπλού είναι ένα από τα πιο
σημαντικά και όμορφα μοναστήρια στην Κρήτη. Το μοναστήρι στέκει επιβλητικό με
το 33 μέτρων καμπαναριό του και εντυπωσιάζει από μακριά καθώς μοιάζει με ένα
μικρό φρούριο που περιτριγυρίζεται από έναν ψηλό τοίχο ύψους 10 μέτρων
περίπου.Στάση για επίσκεψη.
Το μεσημεράκι θα σας πάμε σε ταβέρνα της ευρύτερης περιοχής, για προαιρετικό
φαγητό και κρητικό σητειακό γλέντι, για χορό και διασκέδαση,που έχουμε κανονίσει
για εσάς!
Αργότερα νωρίς το απόγευμα,θα φτάσουμε στην Σητεία.Η Σητεία είναι χτισμένη στο
ανατολικότερο σημείο των βορείων παραλίων της Κρήτης, πριν το ακρωτήριο Σίδερο
και έχει δώσει και το όνομά της στον κόλπο, που απλώνεται στα πόδια της.Είναι
πόλη με έντονη πολιτισμική και πολιτιστική παράδοση.Ας μην ξεχνάμε ότι είναι
πατρίδα του ποιητή του Ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου. Στάση για βόλτα και
καφεδάκι στο γραφικό λιμάνι. Αναχώρηση και με μικρή στάση καθ’ οδόν, θα
επιστρέψουμε το βραδάκι,γύρω στις 21.00,πίσω στο Ηράκλειο.
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