ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
''Οδοιπορικό στο νησί του Ταξιάρχη’’
(4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΩΙ –
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΒΡΑΔΥ

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
Επιβίβαση στο αεροσκάφος και πτήση για Μυτιλήνη, μέσω Θεσσαλονίκης, στις 08.15. Άφιξη
στη Λέσβο,στις 12.00, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την πόλη της
Μυτιλήνης. Επίσκεψη στο μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αθανασίου,όπου θα προσκυνήσουμε
το σκήνωμα του Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου. Θα περπατήσομε κατόπιν κατά μήκος
της γραφικής αγοράς και θα φτάσομε στον εντυπωσιακό ναό του αγίου Θεράποντα, έργο
του Αργύρη Αδαλή σε στυλ Μπαρόκ.Μέσα στο ναό βρίσκεται ο τάφος του σπουδαίου
Ιερωμένου, λογίου κληρικού, Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας.
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στην πόλη και έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας,
τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Μετά το πρωινό, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για να
μας μεταφέρει στο λόφο των Καρυών, όπου βρίσκεται το μοναστήρι των νεοφανών αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, όπου θα προσκυνήσομε τα σεπτά σκηνώματα τους.Το
γυναικείο μοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ,ιδρύθηκε το 1963 μετά από ένα θαυμαστό κύκλο
ονείρων, που οδήγησαν στην ανεύρεση των λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης που μαρτύρησαν από τους Τούρκους το 1463. Κατόπιν μέσα από μια όμορφη
διαδρομή θα φτάσομε στο Μανταμάδο, όπου βρίσκεται η ανάγλυφη θαυματουργή εικόνα
του Ταξιάρχη, μοναδική στο είδος της, φτιαγμένη από χώμα και αίμα. Μέχρι σήμερα η
εικόνα του προκαλεί δέος με το αυστηρό ύφος του Αρχαγγέλου, τα μεγάλα μάτια και το
μαύρο χρώμα, τη φοβερή ρομφαία και τα επιχρυσωμένα φτερά.
Συνεχίζουμε για την Παναγία τη γλυκοφιλούσα, που είναι κτισμένη στην κορυφή ενός
τεράστιου βράχου, στη γραφική κωμόπολη Πέτρα, αφού ανεβούμε 114 σκαλοπάτια. Η θέα
από ψηλά είναι μοναδική. Ακολουθεί επίσκεψη στο Μόλυβο, ένα διατηρητέο οικισμό
εξαίρετης αρχιτεκτονικής. Θα επισκεφθούμε το Μεσαιωνικό Κάστρο, όπου και θα
περιηγηθούμε τους χώρους του, θα αγναντέψομε από ψηλά την περιοχή της αρχαίας Τροίας
στα απέναντι Μικρασιατικά παράλια. Συνεχίζουμε για την Ιερά μονή Λειμώνος, που
χτίστηκε το 1523 και αποτέλεσε πνευματικό κέντρο του νησιού και κρυφό σχολειό στα

χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το μουσείο και η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνουν έργα αμύθητης
αξίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και κατόπιν θα επισκεφτούμε
την Αγιάσο, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό, με σπουδαία παράδοση στην ξυλογλυπτική. Στον
ιστορικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα προσκυνήσομε τη θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας, που έφερε από τα Ιεροσόλυμα ο μοναχός Αγάθων ο Εφέσιος. Η παράδοση
αναφέρει πως τρία προσκυνήματα στην Αγιάσο, ισοδυναμούν με ένα προσκύνημα στα
Ιεροσόλυμα. Ακολουθεί επίσκεψη στο χωριό Σκόπελος, όπου θα επισκεφτούμε την
Κατακόμβη της Αγίας Μαγδαληνής. Χαρακτηριστικό στοιχείο που κάνει το χώρο
ξακουστό είναι οι υπόγειες πρωτοχριστιανικές (44-310 μ.Χ.) κατακόμβες τις οποίες
επισκέπτεται πολύς κόσμος με δέος,μέσω του κουβουκλίου που βρίσκεται εντός του ναού.
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη μαγευτική Καρίνη, όπου θα θαυμάσομε τον τεράστιο
πλάτανο, που ο κορμός του δημιουργεί δωμάτιο, στο οποίο εύρισκε καταφύγιο ο λαϊκός
ζωγράφος Θεόφιλος.Μετά για το πανέμορφο Πλωμάρι, γνωστό για την παραγωγή ούζου,
τους παραδοσιακούς μεζέδες αλλά και τους φιλόξενους κάτοικους του.Θα περιηγηθούμε στα
πλακόστρωτα σοκάκια του και θα απολαύσουμε ουζάκι στη σκιά του υπεραιωνόβιου
πλατάνου στην παλιά συνοικία του χωριού, με τα αρχοντικά που έχουν μείνει αναλλοίωτα
στο πέρασμα του χρόνου. Συνεχίζουμε κατόπιν για το ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Μετά το πρωινό θα παρακολουθήσομε τη θεία
λειτουργία στη μονή του Αγίου Ραφαήλ. Στην συνέχεια για το Καγιάνι και τον ιερό Ναό
των Ταξιαρχών που δεσπόζει με θέα το Αιγαίο.Η εικόνα του Ταξιάρχη, με ύψος πάνω από 2
μέτρα, κατασκευάστηκε από μαστίχα και κερί πριν 800 χρόνια περίπου. Μεταφορά το
μεσημέρι στο αεροδρόμιο και με πτήση, μέσω Αθηνών, θα βρισκόμαστε το βράδυ, γύρω στις
20.00 στο Ηράκλειο.
TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

350,00 €

ΠΑΙΔΙΚΟ (5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

-40 €

Περιλαμβάνονται:






Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο-Μυτιλήνη- Ηράκλειο, με την Ολυμπιακή.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό και δείπνο, καθημερινά.
Μεταφορές-εκδρομές-ξεναγήσεις στη Μυτιλήνη με τοπικό πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν και οδηγό.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας, από Ηράκλειο, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ποτά στα δείπνα. Φόρος Διαμονής του Ν. 4514/2018.
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