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ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :  18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

Ημέρα 1η  14/07  

Συγκέντρωση στον τόπο αναχώρησης το πρωί τακτοποίηση των αποσκευών στο πούλμαν και αναχώρηση 

για το λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και ώρα 14:00 απόπλους του πλοίου. Άφιξη στην Πάτμο 

22:20  αποβίβαση και μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 2η  15/07 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και περίπου 10:00 ξεκινούμε να γνωρίσουμε το πανέμορφο αυτό νησί. 

Επιβίβαση σε τοπικό πούλμαν και ο πρώτος μας σταθμός επίσκεψης  στο Ιερό Σπήλαιο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ. 

Ο τόπος αυτός είναι το μέρος συγγραφής του Ιερού κειμένου της Αποκαλύψεως (Αποκάλυψη του Ιωάννη). 

Σήμερα στο σημείο αυτό βρίσκεται η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, το δε Ιερό Σπήλαιο, είναι ενσωματωμένο 

στο χαμηλότερο ανατολικό τμήμα αυτής. Στην συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου, το οποίο οικοδομήθηκε  το 1088 από τον Όσιο Χριστόδουλο σαν φρούριο με ψηλά 

τείχη που το προστάτευαν από τους πειρατές, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου που είναι χτισμένη και η 

Χώρα του νησιού και πρωτεύουσα και δεσπόζει ολόκληρου του νησιού. Το μοναστήρι αυτό είναι 

θεματοφύλακας της Βυζαντινής παράδοσης και Θησαυροφύλακας της Ορθοδοξίας και παραμένει μέχρι 

σήμερα το κέντρο του νησιού. Εννέα αιώνες ιστορίας, τέχνης και λατρείας, περιμένουν τον επισκέπτη μέσα 

στα ψηλά τείχη.  Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής και την εκκλησία της Παναγίας 

Διασώζουσας. Συνεχίζουμε την ημέρα μας για να επισκεφθούμε το Γροίκο, όπου θα γευματίσουμε σε 

τοπική ταβέρνα (ατομικά έξοδα) και γιατί όχι όποιος επιθυμεί να απολαύσει το μπάνιο του στα καταγάλανα 

νερά της παραλίας. Το απόγευμα επιστροφή στην Σκάλα, στο ξενοδοχείο μας, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 3η  16/07 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε, σήμερα 

θα αφιερώσουμε την ημέρα μας στην μονοήμερη  εκδρομή 

μας με καραβάκι  στους Λειψούς, θα έχουμε την ευκαιρία 

να επισκεφθούμε το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό 

μουσείο, δίπλα στην Εκκλησία όπου θα μάθουμε πολλά για 

την ιστορία των Λειψών καθώς εκεί φυλάσσεται μαζί με τα 

εκκλησιαστικά κειμήλια και η αρχαιολογική συλλογή του 

νησιού. Μην παραλείψετε να δείτε και την Παναγιά του 

Χάρου, που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ. από τη Χώρα. 

Πρόκειται για μοναστήρι του 1600 με μια σπάνια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος αλλά 

τον Εσταυρωμένο Χριστό.  Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και φαγητό, επιστροφή το απόγευμα στην Πάτμο. 

Ξεκούραση στο ξενοδοχείο, Το βράδυ σας προτείνουμε την συμμετοχή σας σε μαγαζί με πλούσιο φαγητό 

και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς για γλέντι και χορό. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 4η  17/07 

Αμέσως μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε με το πούλμαν, σήμερα θα επισκεφθούμε το Ιερό 

Κάθισμα Αγίου Νεκταρίου, το Ιερό Κάθισμα Της Παναγίας Κουμάνας (το λεωφορείο μας αφήνει σε ένα  

σημείο και συνεχίζουμε πεζοί). Στην συνέχεια θα βρεθούμε στην παραλία Λάμπης με τα ιδιαίτερα 

πετρώματα (ηφαιστιογενή βότσαλα). Εδώ θα απολαύσουμε και το μεσημεριανό μας γεύμα (ατομικά 

έξοδα). Το μεσημέρι επιστροφή στην Σκάλα. 
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 Ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας (το οποίο θα είναι στην διάθεσή μας μέχρι 18:30 περίπου).  Υπόλοιπος 

χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία σας ψώνια και βόλτες στην πανέμορφη Σκάλα μέχρι τις 23:30 όπου 

αναχωρεί το πλοίο για το Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 

Ημέρα 5η  Δευτέρα 18/07 

Άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά 08:15 αποβίβαση από το πλοίο και άμεση επιβίβαση στο 

πούλμαν για την επιστροφή μας στην  Χαλκίδα γεμάτοι αναμνήσεις και όμορφες εικόνες που απλόχερα 

μας χάρισε αυτό το πανέμορφο νησί, Το ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ!!!                                                                                                                     

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:  225 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:     50 € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν Χαλκίδα – Πειραιάς – Χαλκίδα 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Οικονομικής θέσης Πειραιάς – Πάτμος – Πειραιάς με την  Blue Star Ferries 

 Διαμονή 3 νύχτες σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Σκάλα της Πάτμου (HOTEL CHRIS) 

 Τα δωμάτια του ξενοδοχείου μας την ημέρα της αναχώρησης μέχρι 18:00 (για ξεκούραση πριν το 

ταξίδι) 

 Καθημερινά πρωινό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

 Μετακινήσεις – εκδρομές με τοπικό πούλμαν βάσει του προγράμματος της εκδρομής. 

 Τοπικός πιστοποιημένος ξεναγός για την ξενάγηση μας. 

 Η εκδρομή στους Λειψούς με καραβάκι. 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Ατομικά έξοδα (ποτά, αναψυκτικά, τηλ. κ.λπ.) 

 Τα γεύματα και τα δείπνα που δεν αναφέρονται 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Τα έξοδα μετακίνησης με το πουλμανάκι στους Λειψούς για την Παναγιά του Χάρου 
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