24-28/07/17

ΠΑΤΜΟΣ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

1ή ηµέρα:Πειραιάς-Πάτµος(Εν ̟λώ)
Συγκέντρωση στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, ε̟ιβίβαση στο ̟λοίο και
αναχώρηση 19:00 για ΠΑΤΜΟ. Αφιξη το βράδυ στην ΣΚΑΛΑ
ΠΑΤΜΟΥ.Τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
2ή ηµέρα:Ιερό Σ̟ήλαιο α̟οκάλυψης – Ι.M. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου –
Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής
Μετά το ̟ρωινό µας θα αναχωρήσουµε για ε̟ίσκεψη στο Ιερό Σ̟ήλαιο
της Α̟οκάλυψης. Βρίσκεται ανάµεσα στην Σκάλα και στο µεσαιωνικό
οικισµό της Χώρας και ̟ρόκειται για την µικρή σ̟ηλιά στην ο̟οία
έζησε για δύο ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Ιωάννης, κατά τα έτη 95-97 µ.χ.
όταν εξορίστηκε στο νησί. Μέσα σε αυτή την σ̟ηλιά άκουσε την φωνή
του Κυρίου και έγραψε το Ιερό Κείµενο Της Α̟οκαλύψεως.
Κατεβαίνοντας τα σκαλο̟άτια ̟ου οδηγούν στο Ιερό Σ̟ήλαιο,
συναντούµε το ̟αρεκκλήσι της Αγίας Άννας ̟ου είναι κτισµένο
ακριβώς µ̟ροστά στην είσοδο του σ̟ηλαίου. Κατό̟ιν συνεχίζουµε την
διαδροµή µας µε ε̟ίσκεψη στην Ιερά Μονή Ιωάννη του Θεολόγου ̟ου
δεσ̟όζει σε όλο το νησί καθώς είναι κτισµένη στην κορυφή του λόφου
α̟έναντι α̟ό το λιµάνι του νησιού, την Σκάλα. Το µοναστήρι
οικοδοµήθηκε το 1088 α̟ό τον Όσιο Χριστόδουλο ύστερα α̟ό την
̟αραχώρηση του χώρου α̟ό τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιο
Κοµνηνό Ά και ̟αραµένει θεµατοφύλακας της Βυζαντινής ̟αράδοσης
και θησαυροφύλακας της Ορθοδοξίας. Αξιόλογο ̟ρος ε̟ίσκεψη είναι
και το µουσείο της Μονής. Μετά το ̟ροσκύνηµα συνεχίζουµε
νοτιοδυτικά του Μεγάλου Μοναστηριού για την Ιερά Μονή της
Ζωοδόχου Πηγής. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1607 α̟ό τον Πάτµιο
ιεροµόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό
δείγµα νησιώτικης αρχιτεκτονικής, ενώ εντυ̟ωσιακή είναι και η αυλή
της Μονής µε τα λουλουδιασµένα ̟αρτέρια. Ε̟ιστροφή µέσω του
γραφικού χωριού ΓΡΟΙΚΟΣ στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
3ή µέρα: Πάτµος(Προαιρετική –Λειψοί)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος,για όσους ε̟ιθυµούν υ̟άρχει η
δυνατότητα ολοηµέρης εκδροµής στους µαγευτικούς ΛΕΙΨΟΥΣ ̟ου
α̟οτελούν ενα µικρό ̟αράδεισο µε τα λευκά σ̟ιτάκια και τα µ̟λε
̟ορτο̟αράθυρα, µια εικόνα ̟ου γαληνεύει µάτια και νου ενώ
βρισκόµενοι στο νησί θα ε̟ισκεφτούµε και την ιστορική Παναγία του
Χάρου µε την ξακουστή θαυµατουργή εικόνα των Κρίνων.Κατό̟ιν
ε̟ιστροφή στη ΣΚΑΛΑ ελευθερος χρόνος ενώ για το βράδυ σας
̟ροτείνουµε δεί̟νο µε το̟ικές γεύσεις σε ταβέρνα της Χώρας µε
̟αραδοσιακούς χορούς και τραγούδια της Πάτµου σε ένα αξέχαστο
νησιώτικο γλέντι .∆ιανυκτερευση

4ή ηµέρα: Ιµ. Ευαγγελισµού – Κάθισµα Αγ. Νεκταρίου – Παραλία
Κάµ̟ου –Πατµος-Πειραιας(Εν ̟λώ)
Μετά το ̟ρωινό µας αναχώρηση για την Ιερά Μονή Ευαγγελισµού
Μητρός Αγα̟ηµένου, βρίσκεται νοτιοδυτικά της Χώρας και ιδρύθηκε
το 1613 α̟ό τον ιεροµόναχο του µεγάλου µοναστηριού Νικηφόρο. Θα
δούµε το καθολικό και θα θαυµάσουµε την υ̟έροχη θέα της ̟εριοχής.
Κατό̟ιν συνεχίζουµε για να ε̟ισκεφθούµε το Ιερό Κάθισµα Αγίου
Νεκταρίου του θαυµατουργού στα λεγόµενα Λουκάκια της Πάτµου,
ένα µεγάλο ξεχωριστό ̟ροσκύνηµα και Ησυχαστήριο, έργο και κό̟ος
του Αγίου Καθηγούµενου και Έξαρχου του νησιού. Στην συνέχεια για
το χωριό Κάµ̟ος και την όµορφη ̟αραλία του ό̟ου και ̟αραµονή για
φαγητό και µ̟άνιο. Το α̟όγευµα θα ε̟ιστρέψουµε στη ΠΑΤΜΟ και το
βράδυ στις 23:30 θα αναχωρησουµε µε το ̟λοίο για
ΠΕΙΡΑΙΑ.∆ιανυκτέρευση εν ̟λω.
5ή µέρα:Αφιξη το ε̟όµενο ̟ρωί στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.
Σηµείωση:Κατάλληλη ενδυµασία για ε̟ίσκεψη στις Μονές.
Τιµή : 180,00 € κατ ατοµο σε δικλινο δωµάτιο
Τιµή : 225,00 € µονόκλινο
Περιλαµβάνονται:Εισιτήρια

̟λοίου ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΑΤΜΟ σε οικονοµική
θέση και ΠΑΤΜΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ σε 4κλινές εσωτερικές καµ̟ίνες, µεταφορές
στη ΠΑΤΜΟ σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα, 3 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 3* στη Σκάλα Πάτµου, 3 ̟ρωϊνά µ̟ουφέ ,αρχηγός συνοδός
,ΦΠΑ.
∆εν ̟εριλαµβάνονται:Η κρουαζιέρα στους Λειψούς και ότι δεν
αναφέρεται στα ̟εριλαµβανόµενα

