Παγκύπριος Σύλλογος Ορθοδόξου Παραδόσεως
« ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»
Αγαπητά μέλη και συνδρομητές της «Ορθόδοξης Μαρτυρίας».
Ο Σύλλογός μας αποφάσισε,συν Θεώ, να πραγματοποιήσει εκδρομή στην Κρήτη
με σκοπό τη γνωριμία μας με τα χριστιανικά μνημεία ,εκκλησίες και μονές της
Μεγαλονήσου,που είναι χριστιανική από την εποχή του Αποστόλου Παύλου,
αλλά και τα λοιπά αξιοθέατα της Νήσου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Κυριακή 9 Ιουλίου 2017
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας κι αναχώρηση για το Ηράκλειο.
Αφιξη στην πόλη και διανυκτέρευση στο Ηράκλειο.
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
Περιήγηση στο ονομαστό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού,τον αρχαιότερο της
Ευρώπης κι εν συνεχεία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.Το
απόγευμα επισκεπτόμαστε την Κρήνη του Μοροζίνι,τη βασιλική του Αγίου
Μάρκου ,το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά και την εκκλησία του Αγίου
Τίτου,όπου φυλάσσεται και η Κάρα του Αποστόλου.Διανυκτέρευση.
Τρίτη 11 Ιουλίου 2017
Αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Παλιανής (Μυρτιδιώτισσας).Στη συνέχεια
προχωράμε προς τη νότια ακτή της Κρήτης,στη Μονή Αγίου Αντωνίου Απεζάνων
(Αγιοφάραγγο). Αμέσως μετά επισκεπτόμαστε τη Μονή Καλυβιανής, στον κάμπο
της Μεσσαράς και τα ερείπια της αρχαίας πόλεως της Γόρτυνος κι επιστρέφουμε
στο Ηράκλειο. Διανυκτέρευση.
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017
Αναχώρηση για το νομό Λασηθίου.Στο οροπέδιο του Λασηθίου επισκεπτόμαστε
τις Μονές Κεράς (Καρδιώτισσας),Βιδιανής και Κρουσταλένιας.Στη συνέχεια

κατηφορίζουμε προς τη γραφική παραλιακή πόλη του Αγίου Νικολάου με την
πανέμορφη λίμνη και μεταβαίνουμε ακολούθως στη φημισμένη Ελούντα.Από τη
γειτονική Πλάκα θα πάρουμε το καραβάκι για μια κρουαζιέρα στο νησί που
φιλοξενούσε κάποτε την αποικία των λεπρών,τη Σπιναλόγκα.Επιστροφή στο
Ηράκλειο. Διανυκτέρευση.
Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017
Αναχώρηση από το Ηράκλειο με τελικό προορισμό τα Χανιά.Σταθμός στη Μονή
Αρκαδίου,γνωστή από την κρητική επανάσταση του 1866 και ακολούθως
φτάνουμε στο γραφικότατο Ρεθυμνο.Εκεί επισκεπτόμαστε την παλαιά πόλη,την
Κρήνη Ριμόντι,το ενετικό λιμάνι,το κάστρο Φορτέτζα,το ναό της Κυρίας των
Αγγέλων και την εκκλησία των Τεσσάρων Μαρτύρων.΄Αφιξη στα
Χανιά.Διανυκτέρευση.
Παρασκευή 14 Ιουλιου 2017
Περιήγηση στην πόλη των Χανιών.Θα σεργιανίσουμε στη Σκεπαστή Αγορά,το
λιμάνι,το φρούριο Φρικιά,το Νεώριο και το Ναυτικό Μουσείο.Διανυκτέρευση.
Σάββατο 15 Ιουλίου 2017
Αναχώρηση για τη Θέρισσο κι αμέσως μετά για το οροπέδιο του Ομαλού και
τέλος για το ονομαστό Φαράγγι της Σαμαριάς.Επιστροφή στα Χανιά.
Διανυκτέρευση.
Κυριακή 16 Ιουλίου 2017
Μεταβαίνουμε το πρωί στη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων,όπου θα
λειτουργηθούμε.Ακολούθως επισκεπτόμαστε τους τάφους των Βενιζέλων στο
Ακρωτήριο Χανίων.Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο που κατευθύνεται στο
Ηράκλειο.Μεταφορά στο Αεροδρόμιο κι αναχώρηση το απόγευμα για τη
Λάρνακα.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ

Α΄)Για ενήλικες: 890 ευρώ.
Β΄)Για παιδιά κάτω των 12 ετών:545 ευρώ.
Γ΄)Διαφορά μονοκλίνου: 160 ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Α΄)Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακας-Ηρακλείου-Λάρνακας.
Β΄)Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* (4 βράδυα) και 4* (3 βράδυα) με ημιδιατροφή ΗΒ
(πρόγευμα και δείπνο).
Γ΄)΄Ολες οι διαδρομές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
Δ΄)Συνοδός και τοπικοί ξεναγοί κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
Ε΄)Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
ΣΤ΄)Εισιτήρια για την κρουαζιέρα στη Σπιναλόγκα.
Ζ΄)Ασφάλεια ταξιδιού συνάδουσα με την πρόνοια α΄ των γενικών κανονισμών
εκδρομών του Συλλόγου μας.
Η΄)Φόροι αεροδρομίων.
Θ΄)ΦΠΑ.
Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ συμμμετοχής πρέπει να παραδοθούν στον υπεύθυνο της εκδρομής
Ανδρέα Κυριακού (τηλ. 99361514 μεταξύ 5-8 μ.μ. καθημερινώς) το συντομότερο
δυνατό μαζί με το διαβατήριο του κάθε εκδρομέως και το ποσό των διακοσίων
(200) ευρώ σαν προκαταβολή.Το υπόλοιπο ποσό της εκδρομής πρέπει να
εξοφληθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 το αργότερο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

