
 

Ηεξόο  Ναόο  Κνζκά ηνπ Αηηωινύ 
ΠΡΟΚΤΝΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΔΡΒΗΑ 7 Μέξεο / 6 Βξάδηα 

Με ηελ ζπλνδεία ηνπ Πάηεξ Παληειεήκνλα Παηζηαηδή 
 θαη ηνπ Πάηεξ Γεκνζζέλε Καιαϊηδή  

 
Πηήζεηο κε AIR SERBIA: 
02 Ηνπιίνπ 2018 Γεπηέξα JU507  Λάξλαθα Βειηγξάδη  04:10 – 05:45  
08 Ηνπιίνπ 2018 Κπξηαθή JU506  Βειηγξάδη Λάξλαθα  23:55 – 03:20 (09 Ηνπιίνπ Γεπηέξα) 
 

Σηκέο αλά άηνκν: Γίθιηλν-Σξίθιηλν €740 / Μνλόθιηλν €860 / Παηδί κέρξη 12ρξ. €590 
 
1ε Μέξα ΓΔΤΣΔΡΑ: ΑΦΗΞΖ – ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ – ΦΡΟΤΡΗΟ ΚΑΛΔΜΔΚΣΑΝ – 
ΔΚΚΛΖΗΑ ΡΟΤΕΗΣΑ – ΕΩΟΛΟΓΗΚΟ ΚΖΠΟ   
Αλαρώξεζε από ηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ Κπξηαθή βξάδπ 01/07 15 ιεπηά κεηά 
ηα κεζάλπρηα γηα ην αεξνδξόκην Λάξλαθαο γηα ηελ πηήζε καο γηα Βειηγξάδη. Παξαθαινύκε 
λα έρεηε καδί ζαο ην ηαμηδηωηηθό έγγξαθν, από όπνπ δώζαηε ηα ζηνηρεία γηα λα εθδνζεί ην 
εηζηηήξην ζαο, γηα λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα κε ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία. Άηνκν ηνπ 
γξαθείνπ καο ζα βξίζθεηαη ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο, θξαηώληαο πηλαθίδα Coop Travel γηα 
ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο. Άθημε, παξαιαβή από ηνλ αξρεγό ζαο ν νπνίνο ζα 
παξακείλεη καδί ζαο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ην 
μελνδνρείν ζην Βειηγξάδη. Παξαιαβή δσκαηίσλ. Πξόγεπκα. Ξεθνύξαζε. Μεηά ην 
κεζεκεξηαλό καο ζην μελνδνρείν, ζα ζαο πάκε ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηα πόδηα γηα λα 
έρεηε ηελ πξώηε γλσξηκία κε ηελ πξσηεύνπζα. Θα δνύκε πξώηα ηελ πιαηεία Σεξάδηα, 
αθνινύζσο ηελ θεληξηθή πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ζα πεξπαηήζνπκε ηελ θεληξηθή νδό Κλεδ 
Μηραήινβα όπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ραδέςεηε ζηα θαηαζηήκαηα αιιά θαη λα ζαο 
θεξάζνπκε ηνλ θαθέ ζε θεληξηθή θαθεηέξηα. Θα δνύκε ην πην ζεκαληηθό ηζηνξηθό αμηνζέαην 
ηνπ Βειηγξαδίνπ ην θξνύξην θάζηξν Καιεκεθηάλ, ηελ Αθξόπνιε ηνπ Βειηγξαδίνπ, κε ηξελάθη 
θαη ζα ζαπκάζνπκε ηελ παλέκνξθε ζέα ηνπ Νένπ Βειηγξαδίνπ, αιιά θαη ησλ πνηακώλ άβα 
θαη Γνύλαβε. Θα δνύκε ηελ κηθξή Δθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Ρνύδηηζαο πνπ βξίζθεηαη ζην 
θξνύξην θαη αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ην δσνινγηθό θήπν ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε δείπλν ζηελ πεξηνρή θαληάξιηα, πνπ κνηάδεη κε ηελ 
Πιάθα ηεο Αζήλαο, όπνπ νη έξβηθεο κεισδίεο θάζε ηαβέξλαο θάλνπλ ηελ πεξηνρή κνλαδηθή 
θαη ζεκαληηθόηαηε γηα επίζθεςε. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
2ε Μέξα ΣΡΗΣΖ: ΠΑΝΟΡΑΜΗΚΖ ΞΔΝΑΓΖΖ ΒΔΛΗΓΡΑΓΗΟΤ – ΜΗΝΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 
Πξόγεπκα θαη μεθηλνύκε παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πξσηεύνπζαο ηεο εξβίαο ην Βειηγξάδη. 
Θα δνύκε ηελ ηεξάζηηα ζε κέγεζνο Δθθιεζία ηεο Οξζνδνμίαο ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ άββα, ην 
Κνηλνβνύιην, ηελ Κεληξηθή Πιαηεία, ηελ Μεηξόπνιε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε 
κνληέξλεο ζπλνηθίεο ηνπ Νένπ Βειηγξαδίνπ. Θα ζπλερίζνπκε γηα ην κνλαζηήξη Ράθνβηηζα 
όπνπ είλαη ζακκέλνο ν ηειεπηαίνο έξβνο Παηξηάξρεο, ν Παύινο. ηε ζπλέρεηα, ζα 
ζηακαηήζνπκε ζην πην όκνξθν πάξθν ηεο πόιεο Σόπζηληεξ γηα μεθνύξαζε αιιά θαη γηα 
νιηγόιεπην πεξίπαην κε άκαμα κε άινγα. Γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ πάξθνπ κε νβειίεο αξλί 
ή γνπξνπλόπνπιν (πξναηξεηηθό) θαη κνπζηθή. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Αξγά ην 
απόγεπκα ζα θάλνπκε κηα κίλη θξνπαδηέξα ζηνπο πνηακνύο άββα θαη Γνύλαβε γηα λα 
απνιαύνπκε κέξνο ηεο πόιεο από ηνπο πνηακνύο. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ηεο Οξζόδνμεο 
Δθθιεζίαο ηνπ Αξραγγέινπ Γαβξηήι ζην Εέκνπλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε.  
 
3ε Μέξα ΣΔΣΑΡΣΖ:  ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΝΟΒΟ ΥΟΠΟΒΟ – ΡΔΜΚΗ ΚΑΡΛΟΒΣΗ – ΝΟΒΗ 
ΑΝΣ – ΜΟΝΑΣΖΡΗ  ΚΑΣ – ΜΟΝΑΣΖΡΗ  ΚΟΒΗΛ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα κηα νινήκεξε εθδξνκή πξνο ην Βνξξά. Ζ πεξηνρή νλνκάδεηαη 
Βνηβνληίλα κηα ηεξάζηηα ζε κέγεζνο πεδηάδα, έρνληαο κηα κνλαδηθή νξνζεηξά ηελ Φξνύζθα 



 

Γθόξα. Θα δηαζρίζνπκε πξώηα ηελ ρακειή νξνζεηξάο Φξνύζθα Γθόξα ή αιιηώο ην Άγην 
Όξνο ηεο εξβίαο, δηόηη ζε κηα κηθξή αθηίλα νξηζκέλσλ ρηιηνκέηξσλ ππάξρνπλ πάλσ από 
δέθα κνλαζηήξηα. Θα επηζθεθζνύκε ην Μνλαζηήξη Νόβν Χόπνβν ηνπ 16νπ αηώλα. 
Αθνινύζσο, ζα επηζθεθηνύκε ηελ όκνξθε πόιε κε κπαξόθ ζηπι ηνπ ξέκζθη Καξιόβηζη 
όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην παλέκνξθν θέληξν ηεο πόιεο, όπνπ ζα δνύκε ην παιηό 
Παηξηαξρείν, ηελ Θενινγηθή ρνιή, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε ην εμαηξεηηθό 
ηέκπιν, ην ζπληξηβάλη ησλ ιεόλησλ, ην Γεκαξρείν θαη ην πξώην Γπκλάζην ηεο πόιεο. Θα 
ζηακαηήζνπκε ζην νηλνπνηείν θαη κνπζείν κειηζζνθνκίαο Εηβάλνβηηο γηα λα δνθηκάζνπκε  
δηάθνξα κέιηα, θξαζηά θαη ξαθί. πλερίδνπκε ηελ πεξηδηάβαζε καο γηα ηελ δεύηεξε 
κεγαιύηεξε πόιε ηεο εξβίαο ην Νόβη αλη, κε ην παλέκνξθν θέληξν ηεο πόιεο κε 
εμαηξεηηθά θηήξηα όπσο ην Γεκαξρείν, ν θαζεδξηθόο λαόο, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία γηα γεύκα (πξναηξεηηθό). Καηά ηελ επηζηξνθή πξνο ην Βειηγξάδη 
ζα επηζθεθηνύκε ηα Μνλαζηήξηα Κάηο θαη Κόβηι. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε.  
 
4ε Μέξα ΠΔΜΠΣΖ: ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΣΔΛΗΔ – ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΛΔΛΗΣ – ΚΡΑΛΗΔΒΟ  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε κε ηηο απνζθεπέο καο γηα ην Κξάιηεβν κέζσ Βάιηεβν. 
Αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή λόηηα κέζσ ηεο νδηθήο αξηεξίαο Ίβαξζθα καγθηζηξάια ζα 
επηζθεθηνύκε ην Μνλαζηήξη Σζέιηε όπνπ βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ Άγηνπ Ηνπζηίλνπ Πόπνβηηο. 
Αθνινύζσο ζα επηζθεθηνύκε ην Μνλαζηήξη Λέιηηο γηα λα πξνζθπλήζνπκε ηα ιείςαλα ηνπ 
Αγίνπ Νηθνιάνπ Βειηκίξνβηηο πλεπκαηηθνύ παηέξα ηνπ Άγηνπ Ηνπζηίλνπ Πόπνβηηο. Γεύκα ζε 
εζηηαηόξην θνληά ζε ξπάθη (πξναηξεηηθό).  πλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο γηα ην Κξάιηεβν, κηα 
κηθξή πόιε πνπ ηε δηαζρίδεη ν πνηακόο Ίβαξ. Θα θηάζνπκε αξγά ην απόγεπκα. Όινη νη 
θεληξηθνί ηεο δξόκνη είλαη πιαθόζηξσηνη θαη θαηαιήγνπλ ζην θέληξν. Σαθηνπνίεζε 
δσκαηίσλ. Διεύζεξνο ρξόλνο. Γείπλν ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε Μέξα ΠΑΡΑΚΔΤΖ: ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΣΟΤΝΣΔΝΗΣΑ – ΒΡΗΝΗΑΣΚΑ ΜΠΑΝΗΑ 
Μεηά ην πξόγεπκα καο αλαρσξνύκε γηα ην Μνλαζηήξη ηεο ηνπληέληηζαο, ηαμηδεύνληαο 
παξάιιεια κε ην πνηακό Ίβαξ θαη αθνινπζώληαο κηα πνξεία πην Νόηηα θαη πεξλώληαο κέζα 
από πξόπνδεο ςειώλ νξνζεηξώλ θαη θιεηζνύξεο. Σν Μνλαζηήξη είλαη από ηα πην γλσζηά 
θαη Ηζηνξηθά ηεο εξβίαο. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Λνπηξόπνιε Βξίληαηζθα  
Μπάληα κηα από ηηο πην γλσζηέο ζηα Βαιθάληα όπνπ θαη ζα απνιαύζνπκε έλα πεξίπαην ζην 
πάξθν κε ην ηξελάθη. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα λα πεξπαηήζεηε θαηά κήθνο ηνπ πιαθόζηξσηνπ 
δξόκνπ, κέζα ζηα πάξθα, θαη λα ελώζεηε ηελ αγάπε ζαο ζην γεθύξη ηεο αγάπεο. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη θνιθινξηθή παξάζηαζε ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε.  
 
6ε Μέξα ΑΒΒΑΣΟ: ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΚΑΜΔΝΑΣ – ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΜΑΝΑΗΑ – ΜΟΝΑΣΖΡΗ 
ΒΗΣΟΒΝΗΣΑ ΟΠΟΤ ΚΑΗ Ο ΣΑΦΟ ΣΟΤ ΓΔΡΟΝΣΑ ΘΑΓΓΑΗΟΤ 
Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ην Μνλαζηήξη Κάκελαηο ην Μνλαζηήξη ησλ Βξάρσλ. 
ηε ζπλέρεηα, ζα επηζθεθηνύκε ην Μνλαζηήξη Μαλάζηα ην κεζαησληθό Καζηξνκνλάζηεξν 
θαη αθνινύζσο ζα πάκε γηα θαγεηό (πξναηξεηηθό) ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Σέινο, ζα  
επηζθεθηνύκε ην Μνλαζηήξη Βηηόβληηζα όπνπ βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ Γέξνληα 
Θαδδαίνπ.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
7ε Μέξα ΚΤΡΗΑΚΖ: ΔΚΚΛΖΗΑΜΟ – ΣΟΠΟΛΑ – ΠΤΡΓΟ ΑΒΑΛΑ – 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑ ΟΤΣΗΔ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Δθθιεζηαζκόο ζην Μνλαζηήξη Είηζαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη πξόγεπκα θαη 
μεθνύξαζε κέρξη ηηο 2.00κ.κ. πνπ ζα αλαρσξήζνπκε κε ηηο απνζθεπέο καο γηα ην Βειηγξάδη. 
Δλδηάκεζε ζηάζε ζηελ Σνπόια πνπ είλαη ιίθλν πνιηηηζκνύ ηεο δπλαζηείαο ησλ 
Καξαηδηώξηδηεβηηο γηα λα επηζθεθζνύκε ηελ εμαηξεηηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην πην 
ςειό ζεκείν ηεο πόιεο Σνπόιαο ην γλσζηό Όπιελαηο. Σα παλέκνξθα ςεθηδσηά, ζε 



 

ζύλνιν ζαξάληα εθαηνκκύξηα πνπ ζπλζέηνπλ ηηο εηθόλεο ζηελ εθθιεζία ζε πεξηζζόηεξα 
από δέθα ρηιηάδεο ρξώκαηα πξνθαινύλ δένο. Ζ Σνπόια είλαη Θξεζθεπηηθό θαη Ηζηνξηθό 
θέληξν ησλ έξβσλ. Από απηό ην ζεκείν μεθίλεζε ε επαλάζηαζε θαηά ησλ Σνύξθσλ. Θα 
επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν θαη ην Κνλάθη Καξαγηώξγε, ηνπ εγέηε θαη νπιαξρεγνύ ησλ 
έξβσλ ζηνλ απειεπζεξσηηθό  αγώλα θαηά ησλ Σνύξθσλ. πλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο γηα 
ην Βειηγξάδη θαη ζα επηζθεθηνύκε ηελ πεξηνρή Άβαια γηα λα ζαπκάζνπκε ην θπζηθό 
πεξηβάιινλ αιιά θαη λα αλεβνύκε ζηνλ πύξγν Άβαια όπνπ ζα δνύκε ην Βειηγξάδη από 
ςειά. Σν ηαμίδη καο ζα ηειεηώζεη ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα πνιπθαηαζηήκαηα ηνπ 
Βειηγξαδίνπ ην Ούζηζηε. Χξόλνο ειεύζεξνο κέρξη ηελ κεηαθνξά καο ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 
πηήζε ηεο επηζηξνθήο κεηά από έλα ππέξνρν ηαμίδη. 
 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην κε απεπζείαο πηήζεηο ηεο AIR SERBIA. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 

 Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα κηθξή ρεηξαπνζθεπή κέρξη 10 θηιά. 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* κε πξόγεπκα ζην Βειηγξάδη. 

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* κε πξόγεπκα ζην Κξάιηεβν. 

 5 Γείπλα ζηα μελνδνρεία θαη 1 Μεζεκεξηαλό. 

 Early check in θαη επηπιένλ πξόγεπκα ηελ πξώηε κέξα. 

 Μίλη Κξνπαδηέξα ζηνπο πνηακνύο  Γνύλαβε θαη άββα. 

 Γνθηκή θξαζηώλ, κειηνύ ζην ξέκζθη Κάξινβηζη. 

 Σξελάθη ζην Καιεκεθηάλ. 

 Εσνινγηθόο θήπνο Βειηγξαδίνπ. 

 Σνπόια (Άγηνο Γεώξγηνο, Μνπζείν Βαζηιηά Πέηξνπ, Κνλάθη Καξαγησξγε εξβίαο, βαζηιηθό 
νηλνπνηείν κνπζείν), Πύξγνο Άβαια. 

 Σξελάθη ζηε Λνπηξόπνιε Βξίληαηζθα Μπάληα. 

 Φνιθινξηθή παξάζηαζε ζην Κξάιηεβν. 

 Καθέο ζην Βειηγξάδη ηελ πξώηε κέξα. 

 Πεξίπαηνο κε άκαμα ζην πάξθν Σόπζηληεξ. 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Έκπεηξνο Διιελόθσλνο  ζπλνδόο/ μελαγόο  θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

 Αζθάιεηα ηαμηδηνύ. 

 Μεηαθνξηθό από ηελ Δθθιεζία ζην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη πίζω. 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Σα πνηά ζηα γεύκαηα  

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.   
 
εκείωζε: Δλδέρεηαη λα γίλνπλ εζσηεξηθέο αιιαγέο ζην πξόγξακκα αιιά κε ηελ παξνρή 
όισλ ησλ ππεξεζηώλ. 
 
 
Κξαηήζεηο Coop Travel / Comarine ηει. 25875689 / 25875588 

 Γηα ηελ θξάηεζε απαηηείηαη πξνθαηαβνιή €300 ην άηνκν. 

 Ζ Δπξσπατθή ηαπηόηεηα λα θέξεη Κππξηαθή Ηζαγέλεηα. Νεαξνί ειηθίαο 16-26 εηώλ 
ρξεηάδνληαη άδεηα εμόδνπ. Σα παηδηά πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ δηθό ηνπο ηαμηδησηηθό έγγξαθν, 
κπνξείηε λα ηνπο εθδώζεηε ηαπηόηεηα.  

 


