
 
 

 

ΠΑΧΑ ΣΗΝ ΤΡΟ 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΕΩ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 
ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

Μ. ΠΕΜΠΣΗ 16/4 : ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΡΟ  

Συγκζντρωςθ το βράδυ τθσ Μ. Πζμπτθσ 22:00 θ ϊρα το βράδυ και αναχϊρθςθ για το  
λιµάνι του Πειραιά. Επιβίβαςθ και αναχϊρθςθ για Σφρο. 

Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17/4 : ΤΡΟ – ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΡΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΑΦΙΩΝ 

Άφιξθ και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο . Μεταφορά ςτον Επιτάφιο ςτθν Ερμοφπολθ όπου 
ςυναντιοφνται όλοι οι επιτάφιοι τισ περιοχισ .  Κακϊσ όμωσ περνά θ ϊρα, θ ςτιγμι για τθν 
περιφορά των τριϊν Ορκόδοξων επιταφίων και τθ ςυνάντθςι τουσ ςτθν πλατεία Μιαοφλθ 
ςτθν Ερμοφπολθ, πλθςιάηει. Επιλζξτε να ςτακείτε ςτα ςκαλιά μπροςτά από το Δθμαρχείο, 
περιμζνοντασ, για να παρακολουκιςετε το γεγονόσ. Οι φμνοι τθσ χορωδίασ του Αγίου 
Νικολάου και θ μπάντα του Διμου «προειδοποιοφν» για τθν άφιξι τουσ,  μαηί με το 
πλικοσ των πιςτϊν που τουσ ςυνοδεφουν ευλαβικά. Τθ ςτιγμι που ςυναντιοφνται οι 
επιτάφιοι και το πλικοσ του κόςμου που τουσ ακολουκεί, αντιλαμβάνεςαι ότι ςτθν 
ατμόςφαιρα επικρατεί κατάνυξθ, ςιωπι, εςωτερικότθτα και προςμονι για τθν κορφφωςθ 
του κείου δράματοσ. Το ςκθνικό απόκοςμο και ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο. Το κείο 
δράμα κορυφϊνεται με τρόπο που δθμιουργεί δζοσ και τθν αίςκθςθ ότι τϊρα ςυμβαίνει 
για πρϊτθ φορά, εκεί μπροςτά ςου! 

Μ. ΑΒΒΑΣΟ 18/4 : ΓΤΡΟ ΣΟΤ ΝΗΙΟΤ – ΑΝΑΣΑΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 

Η Πρϊτθ Ανάςταςθ ςθμαίνει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ενϊ ταυτόχρονα οι πιςτοί 
ςτισ ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ αναγγζλλουν με τον δικό τουσ τρόπο το γεγονόσ, χτυπϊντασ 
δυνατά τα ςταςίδια τουσ, μζςα ςε ζνα πανδαιμόνιο ιχων, αναςτάςιμων φμνων και βροχισ 
από φφλλα λεμονιάσ που ςκορπίηουν οι ιερείσ. 
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τον Μεςαιωνικό οικιςµό τθσ Άνω Σφρου, όπου κα 
επιςκεφτοφµε τον Κακολικό Κακεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το Μοναςτιρι των 
Καπουτςίνων και µζςα από τα ςτενά δροµάκια, κα φκάςουµε ςτο «κάτω τζρµα», όπου κα 
µασ περιµζνει το ποφλµαν για να µασ µμεταφζρει ςτθν Ερμοφπολθ. Εκεί κα επιςκεφκοφµε 
πεηι τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, τθ ςυνοικία Βαπόρια και τθ «µικρι Βενετία», το 
µνθµείο του Άταφου Αγωνιςτι. Το βράδυ τθσ ίδιασ θμζρασ κα παρακολουκιςουμε τθν 
Ανάςταςθ ςτο μοναςτιρι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Μετά τθν Ανάςταςθ κα μεταβοφμε 



προαιρετικά ςτθν Ερμοφπολθ για το αναςτάςιμο δείπνο. θ κομψι κυρά του Αιγαίου 
λάμπει κυριολεκτικά κάτω από τα βεγγαλικά που εκτοξεφονται από τον λόφο τθσ 
Ανάςταςθσ,  αποκαλφπτοντασ τθ μοναδικι τθσ κομψότθτα και μεγαλοπρζπεια, 
ακτινοβολϊντασ το αναςτάςιμο μινυμα ςτα πζρατα του Αιγαίου.Το ιδανικό τζλοσ αυτισ 
τθσ βραδιάσ, είναι ςίγουρα γαςτρονομικό. Η παραδοςιακι μαγειρίτςα και το αρνάκι ςτο 
φοφρνο με λεμονάτεσ πατάτεσ, ςασ περιμζνον ςε όλεσ τισ τοπικζσ ταβζρνεσ. 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 19/4: ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΓΕΤΜΑ 

Πρωινό και ελεφκεροσ χρόνοσ για το παραδοςιακό Παςχαλινό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο.  
Απόγευμα και βράδυ ελεφκερο. 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΟΤ ΠΑΧΑ  20/4: ΤΡΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ 

Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο και μεταφορά ςτο λιµάνι. Επιβίβαςθ ςτο 
πλοίο, απόπλουσ. 

Tιμή ςυμμετοχήσ : 249€ 

Επιβάρυνςη για δωμάτιο με θζα θάλαςςα: 30€  

 Moνόκλινο: Επιβάρυνςη 60€ 

Παιδιά εωσ 4 ετών: Δωρεάν 

Παιδιά εωσ 7 ετών: 130€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Μεταφορά με λεωφορεία του γραφείου 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια μετ’επιςτροφισ 

 Συνοδόσ γραφείου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

 3 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο Horizon Blue Hotel 3* 

 3 πρωινά  

 ΦΠΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Είςοδοι ςε μουςεία 
Ο,τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο 

    


