
 

Ιερός  Ναός  Κοσμά του Αιτωλού 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  

6 Μέρες / 5 Βράδια (Με την συνοδεία Ιερέα της Εκκλησίας) 
Από Κυριακή  05 Ιουλίου Μέχρι Παρασκευή  10 Ιουλίου 

 

Πτήσεις με AEGEAN:  

Αναχώρηση:  05  Ιουλίου  Λάρνακα – Θεσσαλονίκη OA553  18:10 – 20:10 

Επιστροφή:    10 Ιουλίου   Θεσσαλονίκη – Λάρνακα OA552  20:50 – 22:40 

 

Τιμές ανά άτομο:  Δίκλινο €750 / Τρίκλινο €725 / Μονόκλινο €860 Παιδί €630 

                                   ισχύει όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.  

 Άφιξη στην Θεσσαλονίκη.  

 Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

2η Μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΔΟΒΡΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 

 Πρόγευμα και αναχώρηση για Κόνιτσα.  

 Πρώτος σταθμός η Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά. Θα προσκυνήσουμε την  

θαυματουργό εικόνα της αλλά και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην εκκλησία που 

βρίσκεται μέσα στον χώρο της Ιεράς Μονής. Επίσης, υπάρχει μέρος από την Αγία 

κάρα του Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, όπως και ο Σταυρός του Αγίου. 

 Συνεχίζουμε για την Κόνιτσα στην οροσειρά της Τύμφης. Θα επισκεφθούμε το σπίτι 

που έζησε ο Άγιος Παίσιος, θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά 

και θα θαυμάσουμε το ψηλότερο πέτρινο τοξωτό γεφύρι ύψους 20 μέτρων, ενώ 

κάτω περνά ο ποταμός Αώος.  

 Συνεχίζουμε για τον Συνοριακό σταθμό Κακαβιά για να μπούμε στην Αλβανία. 

Προχωρούμε για το Αργυρόκαστρο.  

 Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.  

 Ελεύθερο βράδυ, για πρώτη γνωριμία της πόλης. 

3η Μέρα: ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  

 Πρόγευμα. Μία πρώτη γεύση από το Αργυρόκαστρο.  

 Επίσκεψη στο χωριό Βουλιαράτες, όπου βρίσκεται το στρατιωτικό Νεκροταφείο 

των Ελλήνων πεσόντων του 1940-1941 και συνεχίζουμε για το κεφαλοχώρι της 

Δερόπολης, την Δερβητσάνη για ξενάγηση στην εκκλησία της Θεοτόκου. 

Ελεύθερος χρόνος.  

 Συνεχίζουμε διασχίζοντας την Πεδιάδα του Βούρκου και τα ελληνόφωνα χωριά 

προς τα παράλια του Ιονίου, απέναντι από την Κέρκυρα, στους Άγιους Σαράντα.  

 Επιστροφή στο Αργυρόκαστρο και στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΕΠΕΛΕΝΙ – ΤΙΡΑΝΑ  

 Πρωινό, ετοιμασία αποσκευών και αναχώρηση για τα Τίρανα.  

 Πρώτη πόλη που συναντούμε το Τεπελένι. Θα δούμε το άγαλμα του Αλή Πασά και 

το κάστρο του, τα βουνά γύρω από τον Δρίνο ποταμό, τον Αώο και τις εμπορικές 

πόλεις της κεντρικής Αλβανίας όπως το Φιέρι, Λουσνία, Καβάγια κ.ά.  

 Μέσω Φιέρι φτάνουμε στο Κόλικοντασι, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του 

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Θα περάσουμε από το Δυρράχιο, το κύριο λιμάνι της 

χώρας. Επίσκεψη στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα και εκκλησία της Αρχιεπισκοπής. 

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Αναστάσιο (αν βρίσκεται στην πόλη).  

 Βόλτα με λεωφορείο, όπου θα δούμε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τις κεντρικές 

πλατείες της πρωτεύουσας, τα υπουργεία και την καινούρια Καθεδρική Εκκλησία. 

Θα δούμε την Όπερα, το τζαμί του Ethem Bey και τον πύργο του ρολογιού. Στη 

μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη 



 

καβάλα στο άλογο και γύρω-γύρω κυβερνητικά κτίρια και υπουργεία. Πιο κάτω 

είναι το κτίριο πυραμίδα, το πρώην μουσείο του Χότζα.  

 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η Μέρα: ΤΙΡΑΝΑ – ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ – 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ   

 Πρωινό. Πρώτη στάση είναι στο Ελβασάν, στο κάστρο της πόλης. Στη διαδρομή 

θα βλέπουμε όμορφες εικόνες δίπλα στον ποταμό Γενούση (Shkumbin).  

 Στον δρόμο για Κορυτσά περνάμε με λεωφορείο από τις πόλεις Λιμπράντζ, Μάλικ 

και Πόγραδετς. Φτάνουμε Κορυτσά που βρίσκεται κοντά στα ελληνικά σύνορα. 

 Επίσκεψη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αναστάσεως. 

 Μεσημεριανό και συνεχίζουμε για Κρυσταλλοπηγή. Διέλευση των συνόρων και θα 

σταματήσουμε στην Μονή Αγίας Σοφίας Κλεισούρας για προσκύνημα.  

 Άφιξη στην Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η Μέρα: ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΝΑΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

 Πρόγευμα και αναχώρηση για Σιάτιστα.  

 Θα περάσουμε από Μικρόκαστρο, για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Άφιξη στα Σιάτιστα.  

 Θα προσκυνήσουμε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σιάτιστα 

και θα επισκεφθούμε τον τάφο του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου. 

 Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στο χωριό Σουρωτή, για το μοναστήρι του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για να προσκυνήσουμε την ιερή κάρα του Αγίου 

Αρσενίου και τον τάφο του Αγίου Παισίου.  

 Συνεχίζουμε για την Αρναία, όπου θα επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι του 

Αγίου Κοσμά Αιτωλού.  

 Τέλος, παίρνουμε τον δρόμο για το Αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση για 

επιστροφή στην Κύπρο. 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο με Aegean Airlines Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή 23 κιλά και μια χειραποσκευή 8 κιλά (55x40x20). 

 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη (A.D. IMPERIAL PALACE ή παρόμοιο) 

με πρόγευμα. 

 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στην Καστοριά (CHLOE HOTEL ή παρόμοιο) με 

πρόγευμα. 

 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στο Αργυρόκαστρο (CAJUPI HOTEL ή παρόμοιο) με 

Ημιδιατροφή πρωινό και δείπνο. 

 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στa Τίρανα (A.S. TIRANA INN ή παρόμοιο), με 

Ημιδιατροφή πρωινό και δείπνο. 

 Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 Μεταφορά με τοπικό λεωφορείο για/προς τάφο του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού. 

 Έμπειρος αρχηγός / ξεναγός για όλη την διάρκεια της εκδρομής μαζί σας. 

 Μεταφορικό από εκκλησία για αεροδρόμιο Λάρνακας και πίσω. 

 Ασφάλεια ταξιδιού. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Ποτά στα γεύματα. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Δικαιώματα εισόδων εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. 

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Για πληροφορίες:  Διονυσία 99892272 

Για κρατήσεις:  Coop Travel 25875588 


