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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ

ΗΜΕΡΕΣ
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Το Πάσχα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στην Πάτμο. Από την Κυριακή των Βαΐων, ο στολισμός των εκκλησιών, το γιορτινό τραπέζι και οι θρησκευτικές
παραδόσεις, εντάσσουν τον επισκέπτη στο πασχαλινό κλίμα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, γίνεται η αναπαράσταση της αποκαθήλωσης και το βράδυ της ίδιας
ημέρας οι επιτάφιοι από τις εκκλησίες του νησιού περνούν μέσα από τα καλντερίμια και συναντιούνται στις κεντρικές πλατείες της Χώρας και της
Σκάλας.
Η Ανάσταση γιορτάζεται βέβαια με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού, αλλά και στο γυναικείο μοναστήρι του
Ευαγγελισμού έξω από τη Χώρα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την
οποία το Ευαγγέλιο διαβάζεται στα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Ρώσικα, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Σέρβικα, αλλά και στα Αρχαία Ομηρικά Ελληνικά
και α
πό τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς.
Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για τους θρησκευτικούς εορτασμούς του Πάσχα, από ένα νησί με μεγάλη και ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση.
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΜΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>. Έλεγχος και πτήση για
ΣΑΜΟ. Άφιξη και ξεναγηση στον αρχαιολογικο χωρο του Ηραιου, οπου
θα δουμε τον Ναό της Ήρας «το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο ναό
στην Ελλάδα της εποχής του Πολυκρατη». Η UNESCO συμπεριέλαβε το
ναό στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχιζουμε
για την πολη της Σαμου (Βαθύ), σύντομη περιήγηση και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την λειτουργια των
δωδεκα ευαγγελιων. Διανυκτερευση.
2η ημέρα: ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Μετα το πρωινο,αναχωρουμε για το Πυθαγορειο,όπου θα δούμε το
φημισμένο Ευπαλίνειο Όρυγμα, την αρχαία σήραγγα που αναφέρεται
από τον Ηρόδοτο και ως Αμφίστομο Όρυγμα. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα επιτεύγματα του αρχαίου κόσμου, η κατασκευή του οποίου
ξεκίνησε το 550 π.Χ., διήρκησε 10 χρόνια και είναι μήκους 1036 μέτρα.
Στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο υδραγωγείο, που διασχίζει όλο το
Όρος Κάστρο και έφερνε νερό από την πηγή Αγιάδες, για να εξασφαλίσει
τον εφοδιασμό της πόλης. Επίσκεψη στο πρότυπο Αρχαιολογικό
Μουσείο και στη συνέχεια λιγος χρόνος ελεύθερος στην πόλη.Στις 15.30
θα αναχωρησουμε με το πλοίο για την ΠΑΤΜΟ. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του
επιταφίου στο λιμάνι της Σκάλας, όπου συναντιούνται οι επιτάφιοι από
τις δυο ενορίες και γίνεται πανηγυρική τελετουργία. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα ξεκινήσουμε απο
το ‘’Σπήλαιο της Αποκάλυψης’’, όπου εδώ έγραψε ο Άγιος Ιωάννης
Θεολόγος την ‘Αποκάλυψη’ όταν έφτασε το 95 εξόριστος του Ρωμαίου
αυτοκράτορα Δομιτιανού. Η Πατμιάδα σχολή βρίσκεται πίσω από το
μοναστήρι, ιδρύθηκε το 1713, λειτούργησε σαν εκκλησιαστική σχολή
και υπήρξε κέντρο των υπόδουλων Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε στη
Νοτιοδυτική πλευρά της χώρας στην ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός
Ηγαπημένου που κτίστηκε από τον ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ Νικηφόρο Κρήτα
το 1613. Η συλλογή των εικόνων της Μονής χρονολογείται από τον 15ο
έως τον 17ο αιώνα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων εικόνων της Μονής
συγκαταλέγονται μερικές φιλοτεχνημένες από την μακαριστή αδελφή
Ολυμπιάδα, η οποία μαθήτευσε πλάι στον φημισμένο αγιογράφο Φώτη
Κόντογλου. Μετά θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα του νησιού την
Χώρα με τα κάτασπρα σπίτια, τις μικρές εκκλησίες, τα στενά δρομάκια,
τα πεζούλια, τις πλατείες με θέα στο Αιγαίο που αγκαλιάζουν τον
περίβολο του καστρομοναστηριού, Στην κορυφή του νησιού υψώνεται
το μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου το οποίο
υπάγεται στο πατριαρχείο Κων/πόλης. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1607
από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Επισκεψη στη Μονή
της Ζοωδόχου Πήγής. Απογευμα ελευθερο.Το βράδυ παρακολούθηση
της Αναστάσιμης λειτουργίας στη Σκάλα, στην ενορία του Αγίου
Νικολάου ή την Ενορία του Αγίου Γιάννη (Αναστάσιμο δείπνο σε
ταβέρνα, προαιρετικά). Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ
Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα
με μουσική (προαιρετικά). Επίσκεψη, στο Μοναστήρι του Αγ. Ιωαννη
του Θεολόγου, όπου στις 3 το απόγευμα γίνεται η 2η Ανάσταση κατά
την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες
και από τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς. Το
απογευμα αναχώρηση για το Γροικο οπου θα δούμε την εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής του Κάβου, του 17ου αιώνα. Ο Γροικος είναι ένας
παραλιακός οικισμός σε μικρή κοιλάδα 5 χιλ. Νοτιοδυτικά από τη Χώρα.
Συνεχίζουμε για το πολύ εύφορο χωριό τον Κάμπο. Εδώ βρίσκονται
οι εκκλησίες της Παναγιάς του Απόλλου και του Γερανού. Επίσης, θα
επισκεφτούμε την Βορειότερη παραλία την Λάμπη με τα χρωματιστά
βότσαλα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση
5η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ
Πρωινό. Στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα πάρουμε το πλοίο
για τη ΣΑΜΟ. Άφιξη στη ΣΑΜΟ (Πυθαγόρειο). Ελεύθερος χρονος
στην πόλη, για να θαυμάσουμε το άγαλμα του Πυθαγόρα που δεσπόζει
στο λιμάνι, το παλιό Βυζαντινό Κάστρο, τον Πύργο του στρατηγού
Λυκούργου Λογοθέτη, τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, ο
οποίος οικοδομήθηκε το 1831 από τον Λογοθέτη και άλλους αρχηγούς
του νησιού, εκπληρώνοντας τάμα μετά την νικηφόρα ναυμαχία της
Μυκάλης το 1824.Μεταφορα στη πολη της Σαμου (Βαθύ) και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο
6η ημέρα: ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα.Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σάμου. Έλεγχος και πτήση
για Θεσ/νικη.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΠΑΤΜΟΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

EFFIE 2* plus / Σκάλα

415

265

475

Πτήσεις SKY EXPRESS
16/04 ΘΕΣ - ΣΑΜΟΣ 12.45 - 14.05
21/04 ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣ 08.30 - 09.50

BYZANCE 2* plus / Σκάλα

445

280

505

485

305

585

Αναχ.
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Σελ 84

SKALA 3*

/ Σκάλα

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 6kg και 1
αποσκευή έως 20kg ανά άτομο

Δρομολόγια πλοίου
17/04 ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ 15.30 - 19.00
20/04 ΠΑΤΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ 10.00 - 13.30

Η διαμόνη στη Σάμο γίνεται στο AEOLIS 3* στην πόλη της Σαμου.
Αναστάσιμο Δείπνο +25ε Πασχαλινό Γεύμα +25ε
Σύνολο φόρων +35 ευρώ

Στα προγράμματα Fly & Drive περιλαμβάνονται:
-

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
Διαμονή σε ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

