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4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΤΜΟΣ
Το νησί της αποκάλυψης

ΑΠΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1η μέρα Τρίτη 28 Αυγούστου : ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΜΟΣ
Αναχώρηση 12:30 μμ. για το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη στο Πειραιά,
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί της Αποκάλυψης στις
15:00 , την Ιερουσαλήμ του Αιγαίου, την Πάτμο. Άφιξη στο νησί
της Πάτμου στις 23:25 περίπου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα Τετάρτη 29 Αυγούστου : ΠΑΤΜΟΣ
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης . Το Ιερό
Σπήλαιο, περιβάλλεται σήμερα από το αρκετά μεγάλο μοναστηριακό
συγκρότημα της Μονής της Αποκάλυψης . Το Ιερό Σπήλαιο βρίσκεται
στο χαμηλότερο σχεδόν σημείο του συγκροτήματος . Κατεβαίνοντας τα
σκαλοπάτια για το Σπήλαιο , συναντούμε τα παρεκκλήσια του Αγίου
Νικολάου , του Αγίου Αρτεμίου και της Αγίας Άννας , που είναι κτισμένο
μπροστά και δίπλα στο Σπήλαιο και το οποίο φαίνεται σαν τμήμα της

εκκλησίας της Αγίας Άννας , αποτελεί όμως ξεχωριστό μικρό εκκλησάκι
αφιερωμένο στον Ιωάννη τον Θεολόγο . Στο Σπήλαιο , το οποίο έχει 4
μέτρα βάθος , θα δείτε το σταυρό που λαξεύτηκε από τον Ευαγγελιστή
Ιωάννη , μια τριπλή σχισμή < Τριαδική > απ’ όπου ακούστηκε η φωνή
που είπε στον Ιωάννη να γράψει την Αποκάλυψη , το μέρος που
κατακλινόταν ο Ευαγγελιστής , το σημείο περικυκλωμένο με μέταλλο
όπου ο Απόστολος ακουμπούσε το κεφάλι του για να κοιμηθεί και δεξιά
ο βράχος που σχηματίζει ένα είδος φυσικού θρανίου , στο οποίο ο
μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη , Πρόχορος , λέγεται ότι έγραψε την
Αποκάλυψη καθ’ υπαγόρευση του Αποστόλου . Επίσκεψη στην Ιερά
Μονή του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ . Στη συνέχεια θα μεταβούμε
στο Μελόι για μπάνιο και φαγητό. Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο μας Ελεύθεροι επιλογής , διανυκτέρευση .
3η μέρα Πέμπτη 30 Αυγούστου : ΠΑΤΜΟΣ
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την βόρεια πλευρά του νησιού. Θα
επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού με θέα το Ικάριο πέλαγος.
Στην συνέχεια περνώντας από την περιοχή του Γροίκου θα επισκεφτούμε
την παραλία Λάμπης, γνωστή για τα χρωματιστά βότσαλα! Στην
συνέχεια θα μεταβούμε στην παραλία του Κάμπου όπου θα
γευματίσουμε . Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο, διανυκτέρευση.
4η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε το ξενοδοχείο μας και την όμορφη Πάτμο για
να πάρουμε το καράβι μας στις 05:55 με προορισμό Πειραιά άφιξη στο
λιμάνι περίπου12:55μμ άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή
στην πόλη μας.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 190 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ + 50€
Περιλαμβάνονται:






Μεταφορά με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν
3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Πάτμος και επιστροφή
οικονομική θέση
Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας

σε

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλέον γεύματα, ποτά, διασκεδάσεις, εισόδους σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό.
Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη με προκαταβολή 50€
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

