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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΒΑΣΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑ- 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ 

ΑΠΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  ΕΩ  1  ΜΑΙΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ:  Συγκζντρωςθ ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ με το πλοίο ςτισ  …… για Ηγουμενίτςα. 
Άφιξθ και άμεςθ αναχϊρθςθ. Άνετθ διαδρομι μζςω  Αμφιλοχίασ – Αγρινίου – Αντιρίου. 
Στάςθ για φαγθτό. Συνεχίηοντασ τθν όμορφθ διαδρομι μασ κα καταλιξουμε ςτο 
ξενοδοχείο μασ .Τακτοποίθςθ ςτο όμορφο και άνετο ξενοδοχείο μασ και διανυκτζρευςθ. 
(ΔΙΑΝΥΚΤ. 1θ Τρίπολθ) 

2η ΜΕΡΑ:  Πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ και ςτθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ μζρασ κα ζχουμε τθν 
δυνατότθτα να πάρουμε ευλογίεσ από τα δφο μεγάλα προςκυνιματα , την Παναγία 
Μαλεβή και την Αγία Θεοδώρα. Μετά το πρόγευμα φεφγουμε αμζςωσ για τθν Ιερά Μονι 
Παναγίασ Μαλεβισ. Εδϊ κα προςκυνιςουμε τθ καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ θ 
οποία είναι μία από τισ 70 που ηωγράφιςε ο Ευαγγελιςτισ Λουκάσ. Από το 1964 θ εικόνα 
αναβλφηει μφρο και καυματουργεί. Τα καφματά τθσ είναι πάμπολλα και ςε Κυπρίουσ. Στθ 
ςυνζχεια  κα ταξιδζψουμε προσ τθ Μεγαλόπολθ-Κςαρθ για να καυμάςουμε και να 
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προςκυνιςουμε  το  ηωντανό καφμα, το εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ ςτα Βάςτα.  Εδϊ 
κα δοφμε  να υπάρχουν ςτθν οροφι  τθσ μικρισ εκκλθςίασ 17 τεράςτια δζντρα. Τα δζντρα 
αυτά όπωσ και το ποτάμι που ρζει κάτω από το εκκλθςάκι, λζγεται ότι είναι αποτζλεςμα 
τθσ προςευχισ τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ προσ το κεό, λίγο πριν 
μαρτυριςει. «Τα μαλλιά τθσ να γίνουν δζντρα και το αίμα τθσ ποτάμι για να τα ποτίηει». 
Στθ ςυνζχεια ςτάςθ για φαγθτό και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν 
όμορφθ πόλθ.( ΔΙΑΝΥΚΤ. 2Η Τρίπολθ). 
 
 

3η ΜΕΡΑ: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και κατόπιν κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ για 
Ηγουμενίτςα  με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για φαγθτό και καφζ. 
Άφιξθ,  επιβίβαςθ ςτο φζρυ μπότ και επιςτροφι ςτθν Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ 
αναμνιςεισ και εντυπϊςεισ. 
                                             

ΣΕΛΟ  ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

                                                                                                                                                         

ΣΙΜΗ: 120 €/ΑΣΟΜΟ 

Διαφορά μονόκλινου 40 ευρώ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 Μεηαθοπά με λεωθοπείο  για όλο ηο εκδπομικό ππόγπαμμα 

 Διαμονή ζε επιλεγμένο ξενοδοσείο ζηην Τπίπολη 
ζε δίκλινα ή ηπίκλινα δωμάηια . 

 Ππωινό καθημεπινά ζηο ξενοδοσείο.  

 Απσηγό ζςνοδό ηος γπαθείος για όλο ηο εκδπομικό ππόγπαμμα. 

 Οι πεπιηγήζειρ πος αναθέπονηαι ζηο ππόγπαμμα. 

 Ειζιηήπια θεπς μπόοςη Κέπκςπα –Ηγοςμενίηζα-Κέπκςπα.  

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Γεύμαηα ,ποηά ,ειζόδοςρ ζε μοςζεία και απσαιολογικούρ σώποςρ 
          και όηι αναθέπεηαι ωρ πποαιπεηικό. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΘΕΕΩΝ ΣΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 

ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ – ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΛΟΓΟΤ -  Η ΑΡΧΗΓΟ ΝΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗΝ ΕΙΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ , ΧΩΡΙ ΒΕΒΑΙΩ ΝΑ 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ  ΣΙΠΟΣΑ 

 


