‘’ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ’’
(Αγ.Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Λυκόβρυσης - Παν.Γοργοεπηκόου ΜάνδραςΑγ.Ισίδωροι Λυκαβηττού- Αγ.Πορφύριος Μίλεσι- Μονή Παντοκράτορα ΠεντέληςΑγ.Εφραίμ Νέας Μάκρης).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ,ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Συγκέντρωση το βράδυ στο λιμάνι Ηρακλείου, επιβίβαση στο
πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και αναχώρηση στις 21.00 για Πειραιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά,στις 06.30 το πρωί. Επιβίβαση στο πούλμαν
που θα μας περιμένει έξω από το καράβι, τακτοποίηση αποσκευών και αναχώρηση για την Αθήνα.
Ξεκινάμε για την ΝΔ πλαγιά του Λυκαβηττού και τους Αγίους Ισιδώρους. Οι Άγιοι Ισίδωροι είναι ένα μικρό
εκκλησάκι μονόκλιτου βασιλικού ρυθμού, με ξύλινη στέγη,κολλημένο ακριβώς επάνω στον κομμένο βράχο
και μέσα σε μεγάλο σπήλαιο.Ο ναός μαζί με τα παρεκκλήσιά του είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ισίδωρο τον
Πηλουσιώτη, στον Άγιο Ισίδωρo τον Χιοπολίτη, στην Αγία Μερόπη και στον Άγιο Γεράσιμο. Έχει μια
σχετική ανάβαση και σκαλοπάτια μέχρι να φτάσει κάνεις στην εκκλησία και εκτός από την υπέροχη θέα είναι
ένα σημείο μεγάλου θρησκευτικού ενδιαφέροντος, λόγω των πολλών θαυμάτων που γίνονται εξαιτίας του
Τιμίου Σταύρου..
Συνεχίζουμε για την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.Πρόκειται για ένα όμορφο γυναικείο μοναστήρι σε
φρουριακή μορφή,με μοναδική ιστορική και θρησκευτική αξία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η μονή της
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θρησκευτικούς προορισμούς της
Ελλάδας.Πλήθος κόσμου το επισκέπτονται καθημερινά για να προσευχηθούν ή να εκπληρώσουν κάποιο
τάμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα περίφημα μήλα αλλά και το λαδάκι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
από τις καλόγριες στο μαγαζάκι της μονής.
Πορεία έπειτα για το Μήλεσι Αττικής, γεωγραφικά μεταξύ του Ωρωπού και της Μαλακάσας,βόρεια της
Αθήνας.Εκεί θα επισκεφτούμε το Ιερό Ησυχαστήριο,που είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του
Σωτήρος,γνωστό και ως Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου. Πρόκειται για ένα γυναικείο μοναστήρι το οποίο
ιδρύθηκε από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, τον δημοφιλή και χαρισματικό γέροντα. Με το που θα
πατήσει το πόδι του ο επισκέπτης στο χώρο αντιλαμβάνεται την ιερότητα του χώρου και απολαμβάνει την
απόλυτη ηρεμία.Εντυπωσιάζεται με τον επιβλητικό ολόλευκο Ιερό Ναό και με τον κατάφυτο περιβάλλοντα
χώρο.Πλήθος κόσμου σπεύδει στο Ησυχαστήριο και στο μικρό δωμάτιο του Γέροντα,καθώς το μέρος
αποτελεί μεγάλο προσκύνημα χάρη και στα πολλά θαύματα.
Αργά το απόγευμα,μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο μας στην Αθήνα, ελεύθερος
χρόνος,διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πρωινό και στη συνέχεια τακτοποίηση των βαλιτσών στο λεωφορείο μας
και αναχώρηση νωρίς το πρωί,με προορισμό τη Νέα Μάκρη. Στο όρος των Αμώμων, θα επισκεφτούμε την
Ιερά μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Εφραίμ και θα προσκυνήσομε το Χαριτόβρυτο λείψανο
του αγίου.Το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αττικής (από τον 10ο
αιώνα), αποτελεί τόπο προσκυνήματος ενός Αγίου που έγινε γνωστός για τα πολλά και συνεχόμενα θαύματά
του και πλέον αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο.
Έπειτα θα επισκεφτούμε την μαρτυρική Ιερά Μονή Παντοκράτορος («Νταού») Πεντέλης. Η μονή, η οποία
ιδρύθηκε τον 9ο αι. ακολουθούσε το τυπικό των Ακοιμήτων της Κωνσταντινούπολης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στις μέρες μας, ίσως είναι ὁ μοναδικός Ναός στην Ορθοδοξία πού σώζεται ως Ακοίμητη Μονή! Θα
προσκυνήσουμε τα θαυματουργά λείψανα των 179 Αγίων Πατέρων, που σφαγιάστηκαν από τους Σαρακηνούς
και θα ξεναγηθούμε στους χώρους της μονής.
Συνεχίζουμε για το Μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου που βρίσκεται στη Μάνδρα Αττικής, στην
κορυφή της οροσειράς, με εξαιρετική θέα στην θάλασσα.Εορτάζει στο Γενέσιο της Θεοτόκου,στις 08
Σεπτεμβρίου.Όποιος την επισκεφθεί μπορεί να ηρεμήσει και να γαληνεύσει,να αντιληφθεί την ιερότητα του
χώρου και με ευλάβεια να προσευχηθεί στη Μεγαλόχαρη και να ζητήσει τη λύτρωση για ότι τον απασχολεί.
Και η Παναγιά η Γοργοεπήκοος-όπως λέει και το όνομά της- γρήγορα θα ακούσει και θα προστρέξει.
Το Άγιο Εικόνισμά της θαυματουργής Παναγίας Γοργοεπηκόου, αγιογραφήθηκε στο Άγιο Όρος πριν το 1900.
Μετά πορεία για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και
αναχώρηση το βράδυ, στις 21.00 για το Ηράκλειο

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Άφιξη στις 06.30,το πρωί στο Ηράκλειο.

TIMH KAT΄ ATOMO ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

150,00 €

Μονόκλινο

+20€

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+20€,ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ:+50€, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

Περιλαμβάνονται:
 Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο,σε θέση σαλόνι, με τις Μινωικές
Γραμμές.
 (1) διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα,με πρωινό.
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας,από Ηράκλειο.
 Γκρούπ αποκλειστικά από Κρήτη.
 Παρασκευή βράδυ 14 Οκτωβρίου-Δευτέρα πρωί 17 Οκτωβρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους οργανωτικούς ή προσκυνηματικούς δύναται να τροποποιηθεί η αλλαγή της
σειράς των εκδρομών και των περιηγήσεων.

