Αγία Ρετροφπολθ – Μόςχα – Σζργκιγιεβ Ροςάντ – Ντιβζγιεβο 9(8+1) θμζρεσ
Εκδρομι και Ρροςκφνθμα με τισ Λευκζσ Νφχτεσ
με απευκείασ πτιςεισ από/προσ Θεςςαλονίκθ
Ρρόγραμμα 9(8+1) θμζρεσ.
ΡΟΣΟΧΘ! ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΛ ΝΑ ΤΟΡΟΡΟΛΘΚΕΛ ΒΑΣΘ ΤΟΥ ΤΕΛΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΤΘΣΕΩΝ!
1θ θμζρα. Θεςςαλονίκθ - Αγία Ρετροφπολθ. Ρρϊτθ γνωριμία (περίπου 20-30 χλμ θμερθςίωσ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν επιλογι του
ξενοδοχείου).
Συνάντθςθ ΤΟ ΒΑΔΥ ςτο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τθσ Θεςςαλονίκθσ και αναχϊρθςθ για τθν Αγία Ρετροφπολθ με ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΤΘΣΘ (άφιξθ
τα ξθμερϊματα τθσ επόμενθσ).
2θ θμζρα. Αγία Ρετροφπολθ. Ξενάγθςθ-περιιγθςθ τθσ πόλθσ, Κακεδρικόσ Ναόσ τθσ Ραναγίασ Καηάνςκαγια, Μοναςτιρι του Ιωάννου ίλςκι –
του Αγίου Ιωάννου τθσ Κρονςτάνδθσ, Ραρεκκλιςι τθσ Αγίασ Ξζνθσ, Ναόσ του Αγίου Νικολάου (περίπου 20-30 χλμ ςτον προοριςμό, ανάλογα με
τθν επιλογι του ξενοδοχείου).
Άφιξθ ΝΩΛΣ ΤΑ ΞΘΜΕΩΜΑΤΑ ςτθν Αγιά Ρετροφπολθ. Στθ διάρκεια τθσ διαδρομισ μασ προσ το ξενοδοχείο κα πάρουμε τισ πρϊτεσ μασ
πλθροφορίεσ για τθν πόλθ που ιδρφκθκε από τον Μζγα Ρζτρο πριν από τρεισ αιϊνεσ για να δϊςει ςτθν αυτοκρατορία του μια ζξοδο προ τθ
Κάλαςςα του Βορρά. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ για ξεκοφραςθ.
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Το πρόγραμμα τθσ θμζρασ κα ξεκινιςει ςτισ 11:00-11:30.
Αναχϊρθςθ για τθν γνωριμία μασ με τθν πόλθ του Αγίου Ρζτρου με τθν ξενάγθςθ μασ ςτα ςθμαντικότερα αξιοκζατά τθσ. Μεταξφ άλλων κα
δοφμε τθν λεωφόρο Μοςκόβςκι, τθν πλατεία τθσ Νίκθσ με τον οβελίςκο αφιερωμζνο ςτθν πολιορκία του Λζνινγκραντ, τα κζατρα Μαριίνςκι
(πρϊθν Κίροφ), Αλεξανδρίνςκι και Μιχάθλοβςκι, τισ κεντρικζσ πλατείεσ, το Ρεδίο Άρεωσ, τον Καλοκαιρινό Κιπο, το Ναυαρχείο, το νθςί
Βαςίλιεβςκι με το «Βζλοσ» του μπροςτά από τον ποταμό Νζβα και τθν πανζμορφθ κζα του ςυμπλζγματοσ των κτθρίων του μουςείου Ερμιτάη, το
Χειμερινό Ανάκτορο, τθν πανεπιςτθμιοφπολθ, τθ λεωφόρο Νζβςκι και πάρα πολλά άλλα. Κα επιςκεφτοφμε τον Κακεδρικό Ναό τθσ πόλθσ - τον
ναό τθσ Ραναγίασ Καηάνςκαγια. Θ Ραναγία Καηάνςκαγια (τοφ Καηάν) ι αλλιϊσ Κεοτόκοσ του Καηάν είναι μία ιερι εικόνα ποφ κατζχει περίοπτθ
κζςθ ςτθν ωςικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία, και όχι μόνο. Θ Ραναγία Καηάνςκαγια είναι πολιοφχοσ τοφ Καηάν και εκεωρείτο και προςτάτιδα όλθσ τθσ
ωςίασ (και τθσ ωςικισ οικογζνειασ) για αιϊνεσ. Θ ιερι εικόνα ανακαλφφκθκε ςτισ 8 Λουλίου 1579 από ζνα μικρό κορίτςι με το όνομα Ματρόνα.
Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, θ τοποκεςία τοφ Λεροφ Κειμιλιου αποκαλφφκθκε ςτο κορίτςι από τθν ίδια τθν Κεοτόκο. Στο ςθμείο αυτό χτίςτθκε ο
Λερόσ Ναόσ τθσ Κεοτόκου του Καηάν όπου φυλαςςόταν θ εικόνα ζωσ και το 1904 τθν χρονιά όπου εκλάπθ. Σιμερα ο Ναόσ φιλοξενεί και πάλι,
μετά από πολλά χρόνια απουςίασ, ζνα από τα πιςτά αντίγραφα τθσ καυματουργισ εικόνα τθσ Ραναγίασ Καηάνςκαγια του 18ου αιϊνα.
Συνεχίηουμε με τθν επίςκεψθ ςτθ Μονι αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Λωάννθ ίλςκι, ο οποίοσ ιταν ο προςτάτθσ του Λωάννθ τθσ Κρονςτάνδθσ – άλλο
ζνα παράδειγμα τθσ φψιςτθσ πνευματικότθτασ του τζλουσ του 19ου- αρχζσ 20ου αιϊνα. Ζδωςε ζνα νζο ςχιμα ςτθν πνευματικι ηωι τθσ εποχισ
του, φωτίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ καρδιακισ γνϊςεωσ του Κεοφ και τθσ βιωματικισ εμπειρίασ των κεολογικϊν αλθκειϊν. Ηϊντασ με τθ ςφηυγό του
τον παρκενικό βίο, αφιερϊκθκε ολόψυχα ςε ζνα πολφπλευρο, και ςχεδόν απίςτευτο ςτθν ζκταςι του, ποιμαντικό ζργο, πρότυπο για πολλοφσ
κλθρικοφσ, ενϊ ταυτόχρονα ιταν εργάτθσ τθσ νοεράσ προςευχισ. Οι ςυγκλονιςτικζσ λειτουργίεσ του, οι κακθμερινζσ δωδεκάωρεσ εξομολογιςεισ
του, θ ζξοχθ παιδαγωγικι του, το φιλανκρωπικό του ζργο, τα φλογερά του κθρφγματα και ςυγγράμματα κακϊσ και το πλικοσ των καυμάτων τθσ
προςευχισ του, τον ζκαναν γνωςτό ωσ Άγιο όχι μόνο ςτθν αχανι ωςία αλλά και ςτο εξωτερικό. Αποτελοφςε φαινόμενο κλθρικοφ με απζραντθ
ιεραποςτολικι εξωςτρζφεια θ οποία ανάβλυηε από μία άβυςςο αςκθτικισ ενδοςτρζφειασ. Ιταν ιδρυτισ του γυναικείου Μοναςτθριοφ ςτο
κζντρο τθσ Αγίασ Ρετροφπολθσ. Σιμερα εδϊ βρίςκεται ο τάφοσ του Αγίου. Ακολουκεί επίςκεψθ ςτο Ραρεκκλιςι τθσ Αγίασ Ξζνθσ δια τον Χριςτόν
ςαλι, θ οποία χιρεψε ςτα 26 τθσ χρόνια και ποφλθςε όλα τα υπάρχοντά τθσ και τα χριματα από αυτά τα μοίραςε ςτουσ φτωχοφσ και μθ ζχοντεσ.
Τθν θμζρα περιπλανιόταν ξυπόλθτθ ςτουσ δρόμουσ τθσ Αγίασ Ρετροφπολθσ και τθ νφχτα προςευχόταν ςτουσ αγροφσ γφρω από τθν πόλθ,
χειμϊνα καλοκαίρι. Θ πραότθτα και θ πίςτθ τθσ δθμιουργοφςαν μία προςτατευτικι αςπίδα ςτα πειράγματα και τισ προςβολζσ του κόςμου. Για τθ
ηωι και τισ κυςίεσ τθσ ο Κεόσ τθν αντάμειψε με τθν χάρθ τθσ προφθτείασ. Ρζκανε ςτα 45 ζτθ και τθν ζκαψαν ςτο κοιμθτιριο Σμολζνςκογιε τθσ
Αγίασ Ρετροφπολθσ, όπου ςιμερα βρίςκεται και το παρεκκλιςι με τον τάφο τθσ το οποίο ςυγκεντρϊνει το ενδιαφζρον εκατοντάδων πιςτϊν
κακθμερινά. Πςοι απευκφνονται ηθτϊντασ τθν βοικειά τθσ, θ χάρθ τθσ ανταποκρίνεται πάντα. Στθ ςυνζχεια κα ζχουμε επίςκεψθ ςτο Ναό του
Αγίου Νικολάου – πρϊτου «Ναυτικοφ» ναοφ τθσ πόλθσ. Μοναδικόσ ςτο είδοσ του, ο ναόσ είναι κτιςμζνοσ ςε ρυκμό «Μπαρόκ τθσ Ελιςάβετ» και
αποτελείται από δφο ναοφσ: ο άνω ναόσ είναι των Κεοφανίων και ο κάτω ναόσ είναι του Αγίου Νικολάου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροι ζωσ το δείπνο.
3θ θμζρα. Αγία Λάβρα του Αγίου Αλεξάντρ Νζβςκι, μουςείο Ερμιτάη, Ρετροντβορζτσ (Ρζτερχοφ) - Κάτω Ράρκο, Νθςί Κότλιν - Κρονςτάνδθ,
Θαλάςςιοσ Κακεδρικόσ Ναόσ του Αγίου Νικολάου (περίπου 140-160 χλμ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ ςτθν Αγία Λάβρα του Αγίου Αλζξανδρου Νζβςκι. Στο πζραςμα του χρόνου θ ωςία απζκτθςε 4 Λαφρεσ, από τισ
οποίεσ μία ιταν το μοναςτιρι που ίδρυςε ο Μζγασ Ρζτροσ, ταυτόχρονα με τθν ίδρυςθ τθσ Αγίασ Ρετροφπολθσ, προσ τιμιν του Οςίου Αλεξάντρ
Νζβςκι. Ο ίδιοσ ο Ρζτροσ μετζφερε τα λείψανα του Οςίου ςτο Μοναςτιρι. Θ τςαρικι οικογζνεια αγαποφςε να επιςκζπτεται τθν Λαφρα, ιδιαίτερα
ςτισ γιορτζσ, χαρίηοντασ πάντοτε πολφτιμα δϊρα . Ρζρα από τον κφριο ναό θ Λαφρα του Αλεξάντρ Νζβςκι είχε άλλεσ 11 εκκλθςίεσ. Εδϊ
ενταφιάςτθκαν μζλθ τςαρικισ οικογζνειασ, άρχοντεσ τθσ πόλθσ και άλλα ςθμαίνοντα πρόςωπα τθσ εποχισ. Ακολουκεί ξενάγθςθ ςτο Ερμιτάη τρίτο ςε μζγεκοσ μουςείο ςτον κόςμο και πρϊτο ςε ςυλλογζσ, οι οποίεσ αρικμοφν περιςςότερα από τρία εκατομμφρια εκκζματα που
χρονολογοφνται αρχίηοντασ από τθν προϊςτορικι εποχι ωσ τισ θμζρεσ μασ. Το μουςείο ιδρφκθκε από τθν Μεγάλθ Αικατερίνθ, αρχικά
ςτεγάηονταν ςτισ αίκουςεσ του Χειμερινοφ Ανακτόρου και ςιμερα αποτελείται από το ίδιο το ανάκτορο, το Ραλιό, το Μικρό, το Νζο Ερμιτάη και
το ομϊνυμο κζατρο. Στθ διαδρομι που κα ακολουκιςουμε ςτο κεντρικό ςφμπλεγμα των κτθρίων του μουςείου, ανάμεςα από τισ πανζμορφεσ
αίκουςεσ των ανακτόρων με τθ μοναδικι διακόςμθςθ, μεταξφ άλλων, μπορεί να δει κανείσ τισ αίκουςεσ των κρόνων, τισ αίκουςεσ των τελετϊν,
το παςίγνωςτο ρολόι «παγϊνι», φανταςτικά ψθφιδωτά, ζργα γνωςτϊν καλλιτεχνϊν όπωσ του Ντα Βίντςι, αφαιλ, ζμπραντ, Ελ Γκρζκο και
πολλά άλλα. Στθ ςυνζχεια, αφιερϊνοντασ τθν θμζρα μασ ςε επιςκζψεισ ςτα περίχωρα τθσ Αγίασ Ρετροφπολθ και τουσ χϊρουσ των κερινϊν
κατοικιϊν τθσ τςαρικισ οικογζνειασ κα αναχωριςουμε για το Ρετροντβορζτσ ι αλλιϊσ Ρζτερχοφ - ζνα ςτολίδι τθσ ρωςικισ αρχιτεκτονικισ, μια
πόλθ από παλάτια, πάρκα και ςιντριβάνια που χτίςτθκε από τον Μζγα Ρζτρο ςε ανάμνθςθ τθσ νίκθσ τθσ ωςίασ επί τθσ Σουθδίασ ςτον Βόρειο
Ρόλεμο και ςυναγωνιηόταν ςε ομορφιά και πολυτζλεια με τισ Βερςαλλίεσ. Υπιρξε κερινι κατοικία των ϊςων αυτοκρατόρων. Από το Μεγάλο
Ραλάτι τρία τεράςτια ςιντριβάνια οδθγοφν ςτο Κάτω Ράρκο - αλθκινό ζργο. Εμείσ κα περπατιςουμε ζνα μεγάλο μζροσ του Κάτω Ράρκου για να
φτάςουμε ςτθν ακτι του κόλπου τθσ Φιλανδίασ τθσ Βαλτικισ κάλαςςασ, όπου βρίςκονται το «Μον Ρλεηίρ» (αγαπθμζνο παλατάκι του Μζγα
Ρζτρου) και το παλάτι των λουτρϊν, κτιςμζνο αρχικά από τον Φραντςζςκο Μπαρτολομζο αςτρζλι. Συνεχίηουμε με τθν επίςκεψι μασ ςτο νθςί

Κότλιν, όπου κα επιςκεφτοφμε τθν Κρονςτάνδθ – μια πόλθ με εξαιρετικι ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά, που κατά τθ διάρκεια των τριϊν
τελευταίων αιϊνων ζχει διαδραματίςει ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ ωςίασ. Μοναδικι και θ αξία τθσ Κρονςτάνδθσ, που ωσ ναυτικό
φυλάκιο χτίςτθκε για να προςτατεφςει τθ νζα πρωτεφουςα – τθν Αγία Ρετροφπολθ. Θ ιςτορία τθσ πόλθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τον Μζγα
Ρζτρο, τθ δθμιουργία και τθν ενίςχυςθ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ τθσ ωςίασ, τισ μεγάλεσ εφευρζςεισ και ανακαλφψεισ των ϊςων επιςτθμόνων
και τα θρωικά γεγονότα του Μεγάλου Ρατριωτικοφ Ρολζμου 1941-1945. Εδϊ κα επιςκεφτοφμε το Ναυτικό Κακεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου –
τον τελευταίο και μεγαλφτερο Κακεδρικό Ναυτικό Ναό που κτίςτθκε ςτθν ωςικι Αυτοκρατορία. Ο ναόσ είναι χτιςμζνοσ ςε «νεο-βυηαντινό»
ρυκμό, ο οποίοσ είχε επθρεαςτεί από τθν αρχιτεκτονικι του 6ου – 8ου αιϊνα και είχε ωσ καλλιτεχνικό και ιδεολογικό πρότυπο το Ναό τθσ Αγίασ
Σοφίασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροσ χρόνοσ ζωσ το δείπνο.
θ

4 θμζρα. Αγία Ρετροφπολθ-Μόςχα. Ρρϊτθ γνωριμία (περίπου 700-730 χλμ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετοφμε τθ «Βόρεια Ρρωτεφουςα» τθσ χϊρασ και φτάνουμε ςε ζναν από τουσ
ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ ι ςε ζνα από τα αεροδρόμια τθσ πόλθσ για τθν μετάβαςθ μασ ςτθ Μόςχα. Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ με το
θμεριςιο εξπρζσ τραίνο κα απολαφςουμε μια πανζμορφθ διαδρομι με «γνιςια» απζραντα τοπία τθσ Βορειοδυτικισ ρωςικισ επαρχίασ με τα
παραδοςιακά χωριά τθσ όπωσ το Βόλοτςεκ, το Τορηόκ και το Μπολογκόε. Άφιξθ ςτθ Μόςχα. Στθ διάρκεια τθσ διαδρομισ προσ το ξενοδοχείο κα
κάνουμε τθ γνωριμία μασ με τθν πανζμορφθ και πιο ιςτορικι Ρρωτεφουςα του ωςικοφ Κράτουσ και κα πάρουμε τισ πρϊτεσ μασ πλθροφορίεσ
για τθν ιςτορία τθσ. Κα δοφμε μεταξφ άλλων τισ κεντρικζσ λεωφόρουσ με τα ιςτορικά κτίρια διαφόρων εποχϊν, τουσ επιβλθτικοφσ πφργουσ τθσ
εποχισ του Στάλιν (λεγόμενεσ Επτά Αδελφζσ) τισ όμορφεσ πλατείεσ, τα πράςινα βουλεβάρτα και πάρκα, πολλά μνθμεία και αγάλματα
αφιερωμζνα ςε γνωςτζσ προςωπικότθτεσ και ιςτορικά γεγονότα και πάρα πολλά άλλα. Μεταφορά, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροσ
χρόνοσ ζωσ το δείπνο.
5θ θμζρα. Μόςχα. Ξενάγθςθ-περιιγθςθ τθσ πόλθσ, Κακεδρικόσ Ναόσ Χριςτοφ Σωτιροσ, μονι Ροκρόβςκι - τθσ Αγίασ Σκζπθσ τθσ Ραναγίασ,
μονι Ντονςκόι, μονι Νοβοντζβιτςι (περίπου 30-45 χλμ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Τθ γνωριμία μασ με τθν «Μόςχα με τουσ Χρυςοφσ Τροφλουσ» κα τθν ξεκινιςουμε με τθν επίςκεψθ μασ ςτον Κακεδρικό
Ναό ολόκλθρθσ τθσ ωςίασ, τον μεγαλοπρεπι Λερό Ναό του Σωτιροσ Χριςτοφ. Ακολουκοφν οι επιςκζψεισ μασ ςτα 3 από τα πιο γνωςτά
Μοναςτιρια τθσ πόλθσ και ολόκλθρθσ τθσ ωςίασ:
Μοναςτιρι Ροκρόβςκι (τθσ Αγίασ Σκζπθσ), εδϊ βρίςκονται τα Λερά Λείψανα τθσ Αγίασ Ματρόνασ τθσ Μοςχοβίτιςςασ. Μζςα ςτουσ βίουσ των
αγίων μασ βλζπουμε ότι κανείσ δεν πιρε τθν χάρθ χωρίσ να ζχει ςθκϊςει πρϊτα ζνα ςταυρό- αυτόν του πόνου, τθσ αςκζνειασ, του μαρτυρίου. H
Γερόντιςςα Ματρόνα, ςικωςε από πολφ μικρι αυτό το ςταυρό. Αόμματθ και ανάπθρθ ζγινε ςκεφοσ τθσ χάριτοσ του Κεοφ. Ωσ δοχείον τθσ χάριτοσ
του Κεοφ γνϊριηε τα ςθμεία των καιρϊν, ζβλεπε με τα μάτια τθσ ψυχισ τθσ τα βάκθ τθσ γθσ, τθσ κάλαςςασ, γνϊριηε το παρελκόν, το παρόν και το
μζλλον. Πχι μόνο όταν ηοφςε αλλά και μετά τον κάνατό τθσ παρζμεινε βοθκόσ του πονεμζνου ρωςικοφ λαοφ. Κακθμερινά ςχθματίηονται ουρζσ
από πιςτοφσ μπροςτά ςτα άγια λείψανά τθσ, τα οποία ζχουν μεταφερκεί ςτθ γυναικεία Λερά Μονι Αγίασ Σκζπθσ ςτθ Μόςχα, άλλοι να τθν
ευχαριςτιςουν και άλλοι να ηθτιςουν τθ βοικειά τθσ, προςφζροντάσ τθσ ζνα λουλοφδι όπωσ θ ίδια το ηθτοφςε.
Μοναςτιρι Νοβοντζβιτςι - ζνα από τα πλζον γνωςτά ιςτορικά μνθμεία του 16ου αιϊνα ςτθ Μόςχα, που βρίςκεται μπροςτά από τθν «Λίμνθ των
κφκνων». Σ’ αυτό μόναςαν γυναίκεσ τθσ ωςικισ αριςτοκρατίασ, μεταξφ των οποίων αδερφζσ και ςφηυγοι τςάρων. Το Μοναςτιρι ιδρφκθκε από
τον πρίγκιπα Βαςίλι Γϋ το 1524, ςτθ κζςθ που κάποτε υπιρχε μία εκκλθςία που φιλοξενοφςε τθ καυματουργι εικόνα τθσ Ραναγίασ Οδθγιτριασ,
φερμζνθ από το Βυηάντιο από τθν πριγκίπιςςα Άννα των Μονομάχων το 1046. Το 1689 ο Ρζτροσ ζκλειςε ςτο μοναςτιρι τθν αδελφι του Σοφία,
που ιταν ζξυπνθ και φιλόδοξθ και εποφκαλμιοφςε το κρόνο. Ο Ρζτροσ κρζμαςε, προσ παραδειγματιςμό όλων, τουσ οπαδοφσ τθσ Σοφίασ
μπροςτά από το κελί τθσ και επάνω ςτουσ τοίχουσ του μοναςτθριοφ. Θ Σοφία απεβίωςε το 1704 μζςα ςτο μοναςτιρι. Τθν ίδια τφχθ είχε και θ
πρϊτθ γυναίκα του Ρζτρου, θ Γιεκατερίνα Λοπουχινά, ο τάφοσ τθσ οποίασ βρίςκεται εδϊ (θ πρόςβαςθ ςτο Κακολικό ναό πολλζσ φορζσ είναι
περιοριςμζνθ λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν) .
Μονι Ντονςκόι - ιδρφκθκε προσ τιμιν τθσ καυματουργισ εικόνασ τθσ Ραναγίασ Ντονςκάγια θ οποία ζςωςε τθ Μόςχα από το ςτρατό των
Τατάρων του Χανου Καηί Γκιρζι το 1591. Κατά τθ διάρκεια των αναςτυλϊςεων του ναοφ, βρζκθκαν ςτο υγρό υπόγειο αναλλοίωτα τα λείψανα του
Ρατριάρχθ Τίχον που το 1925, μετά από τον κατατρεγμό του νζου κακεςτϊτοσ, μαρτφρθςε και πζκανε. Ο Ρατριάρχθσ Τίχον ζτυχε ςε πολφ
δφςκολθ εποχι για τθ χϊρα να γίνει Ρατριάρχθσ, κάτι που ςτάκθκε πολφ ςθμαντικό για τθ ωςικι Εκκλθςία που είχε μείνει ακζφαλθ από τθν
εποχι του Μζγα Ρζτρου. Τα Άγια Λείψανά του διατθροφνται και ςιμερα ςτο μοναςτιρι.
Στθ διάρκεια των ξεναγιςεων-περιθγιςεων τθσ θμζρασ, μεταξφ άλλων, κα δοφμε τισ κεντρικζσ λεωφόρουσ με τα ιςτορικά κτίρια διαφόρων
εποχϊν, τουσ επιβλθτικοφσ πφργουσ τθσ εποχισ του Στάλιν (λεγόμενεσ Επτά Αδελφζσ) τισ όμορφεσ πλατείεσ, τα κτίρια τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ
και του Λςτορικοφ Μουςείου, το αρχοντικό του Ραςκόβ, το Μανζη και τθ Δοφμα, τθν πλατεία των κεάτρων με τα κζατρα Μπολςόι και Μάλι, τθν
πλατεία Λουμπγιάνςκαγια με το κτίριο τθσ Κρατικισ Αςφάλειασ (πρϊθν KGB) και τθν πλατεία Σλαβιάνςκαγια με το άγαλμα αφιερωμζνο ςτουσ
Αγίουσ Κφριλλο και Μεκόδιο. Κα δοφμε επίςθσ τθν οδό Βαρβάρκα με τισ γραφικζσ εκκλθςίεσ (από τισ αρχαιότερεσ τθσ Μόςχασ), το ςφγχρονο
πάρκο «Ηαριάντιε», το άγαλμα του Ρρίγκιπα Βλαντίμιρ – του Βαπτιςτι των ϊςων, το Ολυμπιακό ςτάδιο Λουηνικι, το μοναςτιρι Νοβοντζβιτςι
μπροςτά από τθν «Λίμνθ των Κφκνων» και πάρα πολλά άλλα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροι
ζωσ το δείπνο.
6θ θμζρα. Μόςχα. Κόκκινθ Ρλατεία, Εκκλθςία τθσ Ραναγίασ Καηάνςκαγια, Κρεμλίνο με τουσ ναοφσ-μουςεία, Ραλάτι του Ρατριάρχθ του
Κρεμλίνου*, Μοςχοβίτικο Μετρό, Αγία Λαφρα τθσ Αγίασ Τριάδοσ - του Αγίου Σεργίου ςτο Σζργκιεβ Ροςάντ (περίπου 150-160 χλμ θμερθςίωσ
ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αφινοντασ τισ υπζργειεσ ομορφιζσ τθσ πόλθσ, κα επιςκεφτοφμε μερικοφσ από τουσ πιο ενδιαφζροντεσ ιςτορικοφσ
ςτακμοφσ του διάςθμου Μοςχοβίτικου μετρό – αλθκινά ζργα τζχνθσ. Κάποιοι ςτακμοί με τισ τοιχογραφίεσ, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωςαϊκά
και τα ψθφιδωτά τουσ μοιάηουν με υπόγεια μουςεία και εντυπωςιάηουν όλουσ τουσ επιςκζπτεσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςτακμϊν πλζον
ξεπερνά τουσ 240, ενϊ πάνω από 9 εκατομμφρια επιβάτεσ τθν θμζρα χρθςιμοποιοφν το μετρό. Συνεχίηοντασ τθ διαδρομι μασ με το μετρό Κα
φτάςουμε κοντά ςτισ κεντρικζσ πλατείεσ και τθν καρδιά τθσ πόλθσ – το Κρεμλίνο. Κα επιςκεφτοφμε τθν Κόκκινθ Ρλατεία (εδϊ βρίςκονται
εκκλθςία τθσ Ραναγίασ Καηάνςκαγια, το παςίγνωςτο πολυκατάςτθμα ΓΚΟΥΜ, το Μαυςωλείο του Λζνιν, ο Ναόσ-μουςείο τθσ Αγίασ Σκζπθσ τθσ
Ραναγίασ - γνωςτόσ ςαν Ναόσ του Αγίου Βαςιλείου (είναι μουςείο-το βλζπουμε εξωτερικά). Κα περπατιςουμε τθν πλατεία Μανζηναγια (εδϊ
βρίςκεται το άγαλμα του Γκεόργκι Ηοφκοβ), κα περάςουμε από τον Κιπο του Αλζξανδρου (εδϊ βρίςκεται το μνθμείο του Αγνϊςτου Στρατιϊτθ με
τθν «Αιϊνια Φλόγα») και κα ειςζλκουμε για ξενάγθςθ ςτον χϊρο του Κρεμλίνου - ζδρα των εκάςτοτε κυβερνιςεων. Στθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ,
μεταξφ άλλων, κα δοφμε το «Τςάρο-Κανόνι», τθν «Τςαρίνα-Καμπάνα», το πρϊθν Μζγαρο Συνεδριάςεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα κτιρια των υπθρεςιϊν
του Ρροζδρου τθσ ωςίασ, το Ρροεδρικό μζγαρο, το κωδωνοςτάςιο του Λβάν, τισ εκκλθςίεσ των 12 Αποςτόλων και τθσ Κατάκεςθσ τθσ Τιμίασ
Εςκιτοσ τθσ Ραναγίασ, κα επιςκεφτοφμε τθν Ρλατεία των Ναϊν του Κρεμλίνου όπου βρίςκονται και οι Ναοί-μουςεία του Αρχαγγζλου Μιχαιλ,
τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου, του Ευαγγελιςμοφ (με επίςκεψθ ςε 2 από αυτοφσ) και το «Ραλάτι Του Ρατριάρχθ» (υπιρξε χϊροσ κατοικίασ των
πρϊτων Ρατριαρχϊν τθσ ωςικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, κα γίνει επίςκεψθ εφόςον κα είναι ανοιχτό). Στθ ςυνζχεια κα αναχωριςουμε για το
Σζργκιεβ Ροςάντ, όπου κα ξεναγθκοφμε ςτο μοναςτθριακό ςυγκρότθμα τθσ Αγίασ Λαφρασ τθσ Αγίασ Τριάδοσ, του Αγίου Σεργίου - ζνα από τα

ςθμαντικότερα κρθςκευτικά κζντρα τθσ ωςικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ (Λερά Λείψανα του Οςίου Σεργίου του άντονεη). Ρερίπου 70 χλμ
βορειοανατολικά τθσ Μόςχασ, διαςχίηοντασ μια ευχάριςτθ εξοχι και περνϊντασ από χωριά που κυμίηουν Ραλιά ωςία με τα πλοφςια
διακοςμθμζνα ξφλινα ςπίτια τουσ, κα φτάςουμε ςε μία όμορφθ γραφικι πόλθ Σζργκιγιεβ Ροςάντ, αλλά και το υπζροχο μοναςτιρι που ιδρφκθκε
από τον Σζργιοσ του αντονζη το 1340. Θ περιοχι λόγω τθσ κρθςκευτικισ τθσ αξίασ, αντλεί προςκυνθτζσ από όλθ τθν χϊρα αλλά και τουρίςτεσ
από όλο τον κόςμο. Οι χορωδιακοί εκκλθςιαςτικοί ψαλμοί αλλά και το Μοναςτιρι κακ’ αυτό τθσ Αγίασ Τριάδασ τθσ Λαφρασ που ιδρφκθκε από
τον Άγιο Σζργιο (εξοφ και θ ονομαςία τθσ περιοχισ), κα ςασ εντυπωςιάςουν. Το όλο οικοδόμθμα περιςτοιχίηεται από ζνα φαρδφ τείχοσ,
ενιςχυμζνο με ζντεκα πφργουσ για να προςτατεφςει ζτςι επτά εκκλθςίεσ, μια ιερατικι ςχολι, μια εκκλθςιαςτικι ακαδθμία κι ζνα μουςείο
εφαρμοςμζνων τεχνϊν, ενϊ θ μονι ζχει ςτθν κατοχι τθσ ζναν ανεκτίμθτο κθςαυρό από εικόνεσ μεγάλων αγιογράφων (μεταξφ των οποίων και
του Αντρζι ουμπλιόβ), εκκλθςιαςτικά άμφια και ιερά βιβλία.
7θ θμζρα. Μόςχα - Μοφρομ - Ντιβζγιεβο, Ιερζσ Ρθγζσ (περίπου 450-500 χλμ θμερθςίωσ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του
ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο νωρίσ το πρωί και check out. Αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί για το Ντιβζγιεβο μζςω τθσ πόλθσ Μοφρομ (Θ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΕΝΘ ΩΑ ΤΘΣ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ ΕΛΝΑΛ 07:30). Εφόςον κα υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ ςτάςθ και επίςκεψθ τθσ Μονισ τθσ Αγίασ
Τριάδοσ ςτθν πόλθ Μοφρομ (Αγία Λείψανα τοπικϊν Αγίων Ρζτρου και Φεβρόνειασ). Άφιξθ ςτο Ντιβζεβο, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Στθ
ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε ςτισ «Λερζσ Ρθγζσ» εντόσ και εκτόσ του Ντιβζγιεβο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και δείπνο.
8θ θμζρα. Ντιβζγιεβο. Μονι τθσ Αγίασ Τριάδοσ και του Αγίου Σεραφείμ Σαρόβςκι. Ντιβζγιεβο - Μόςχα (περίπου 450-500 χλμ θμερθςίωσ ςτον
προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο, check out νωρίσ το πρωί. Μεταφορά ςτθ Μονι (όςοι κζλουν να παραβρεκοφν ςτθν Κεία Λειτουργία κα μεταφερκοφν
ςτθ Μονι πολφ νωρίτερα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον αρχθγό). Μετά το τζλοσ τθσ Κείασ Λειτουργίασ κα ξεναγθκοφμε ςτο μοναςτθριακό
ςυγκρότθμα Σεραφίμο-Ντιβζγιεβςκι τθσ Αγίασ Τριάδοσ (Λερά Λείψανα του Αγίου Σεραφείμ Σαρόβςκι, Τάφροσ τθσ Ραναγίασ). Καυμαςτό
Ντιβζγιεβο! Κεωρείται ο τζταρτοσ κλιροσ τθσ Ραναγίασ ςτθ Γθ. Ράνω ςτον οποίο υποςχζκθκε θ Βαςίλιςςα των Ουρανϊν να αποςτείλει όλεσ τισ
ευλογίεσ του Κεοφ και τισ δικζ τισ από τουσ υπόλοιπουσ κλιρουσ Τθσ – τθν Λβθρία (ςθμερινι Γεωργία), το Άγιον Προσ και θ Λάβρα ΚίεβοΡεςτςζρςκαγια (των Σπθλαίων). Στο δεφτερο ιμιςυ του 18ου αιϊνα θ Υπεραγία Κεοτόκοσ πρόςταξε ςτθν Αγάκθ Μελγκουνόβα (οςία Αλεξάνδρα)
να ιδρφςει ςτο μζροσ αυτό μεγάλθ μονι που όμοιά τθσ δεν υπιρξε, δεν υπάρχει και δεν κα υπάρξει ςε όλο τον κόςμο. Μεταξφ άλλων ςτο
κεντρικό τμιμα τθσ Μονισ βρίςκονται οι Λεροί Ναοί τθσ Ραναγίασ του Καηάν, τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ, τθσ Γζννθςθσ τθσ Κεοτόκου, τθσ
Μεταμορφϊςεωσ, το Κακολικό τθσ Αγίασ Τριάδοσ, ο Ναόσ του Ευαγγελιςμοφ, ο Ναόσ τθσ Εικόνασ τθσ Κεοτόκου «Κεραπζυτρια», το Θγουμενείο,
τα Κομθτιρια του 17ου-19ου 20ου αιϊνων, το Καμπαναριό, θ Τράπεηα, το ςπιτάκι τθσ Αγίασ Ραραςκευισ τθσ δια Χριςτόν Σαλισ και θ Αγία Τάφροσ.
Το μεςθμζρι αναχϊρθςθ για τθ Μόςχα (Θ ΑΝΑΧΩΘΣΘ ΓΛΝΕΤΑΛ ΕΩΣ ΤΛΣ 12:00-13:00).
Άφιξθ ςτθ Μόςχα, μεταφορά, τακτοποίθςθ και δείπνο ςτο ξενοδοχείο (ανάλογα με τθν ϊρα τθσ άφιξθσ το δείπνο ενδζχεται να είναι και ςε
πακζτο).
θ

9 θμζρα. Μόςχα (περίπου 35-50 χλμ θμερθςίωσ ςτον προοριςμό, ανάλογα με τθν τελικι επιλογι του ξενοδοχείου).
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετοφμε τθν πανζμορφθ Μόςχα και φτάνουμε ςε ζνα από τα αεροδρόμια τθσ πόλθσ όπου κα
πάρουμε τθν ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΤΘΣΘ τθσ επιςτροφισ για Θεςςαλονίκθ.
* το «Ραλάτι του Ρατριάρχθ» του Κρεμλίνου ενδζχεται να παραμείνει κλειςτό για το κοινό, λόγω διεξαγωγισ προςωρινϊν εκκζςεων ςτουσ
χϊρουσ του.
Ρροςοχι! Θ αναχϊρθςθ από τθν πόλθ προσ το αεροδρόμιο πρζπει να γίνεται το αργότερο 4 ϊρεσ πριν από τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ τθσ πτιςθσ.
Σθμαντικό! Ρροσ αποφυγι πολφωρθσ αναμονισ των προςκυνθτϊν ςε ουρζσ προςκυνθμάτων ςτα λείψανα των Αγίων ςτα μοναςτιρια τθσ
ωςίασ, κα πρζπει να ζχει προθγθκεί αλλθλογραφία από τουσ ιερείσ που ςυνοδεφουν το γκρουπ με το Ρατριαρχείο των Ραςϊν ωςιϊν και κα
πρζπει να ζχει γίνει ενθμζρωςθ ςχετικά με το προγραμματιςμζνο Ρροςκυνθματικό ταξίδι. Για παράδειγμα, ςτθ μονι Ροκρόβςκι (Μόςχα) θ
αναμονι ςτθν ουρά προσ το Άγιο Λείψανο τθσ Αγίασ Ματρόνασ για τουσ προςκυνθτζσ μπορεί να ξεπεράςει και ςτισ 3 ϊρεσ.

ΤΙΜΕΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

09-17/06
4*
Pulkovskaya Park Inn (θμικεντρικά)
ι παρόμοια

Αγία Ρετροφπολθ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

50
(48+2)
1320 €
+ 290 €

45
(43+2)
1345 €
+ 290 €

4*
Vega (θμικεντρικά)
ι παρόμοια
40
35
30
(38+2)
(33+2)
(28+2)
1370 €
1445 €
1455 €
+ 290 €
+ 290 €
+ 290 €

- 170€

- 170€

- 170€

Μόςχα
Άτομα
Τελικζσ τιμζσ για άτομο ςε δίκλινο
Επιβάρυνςθ μονόκλινου ςτο πακζτο
Ζκπτωςθ για παιδί (2-11,9 ετϊν/ζξτρα κλίνθ)
ςε δίκλινο μαηί με άλλα 2 άτομα

Στισ τελικζσ τιμζσ περιλαμβάνονται:

- 170€

- 170€

25
(23+2)
1515 €
+ 290 €
- 170€

20















Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* με θμιδιατροφι (πρωινά & δείπνα βάςθ προγράμματοσ). Τα ξενοδοχεία δεν διακζτουν τρίκλινα
δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προςκικθ πτυςςόμενθσ κλίνθσ (ράντςο), ενϊ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ εξυπθρετοφν μόνο παιδιά
ζωσ 11,9 ετϊν (για διαμονι ατόμων από 12 ετϊν και άνω και για ενιλικεσ ςε ζξτρα κλίνθ ωσ 3ο άτομο παρακαλείςτε να διευκρινίςετε
με το πρακτορείο).
Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ για ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΤΘΣΕΙΣ βάςθ προγράμματοσ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ-ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ & ΜΟΣΧΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ (κατ’ άτομο ςυμπεριλαμβάνεται 1 αποςκευι ζωσ 20 κιλά και 1 χειραποςκευι ζωσ 7 κιλά ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων).
Ειςιτιρια θμεριςιου τραίνου οικονομικισ κζςεισ ι αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ για μετάβαςθ ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ-ΜΟΣΧΑ
(το μζςο μετάβαςθσ κακορίηεται από τον διοργανωτι πριν τθν αναχϊρθςθ από τθν Ελλάδα και άμεςα εξαρτάται από το πότε κα
υπάρχει θ τελικι λίςτα των ταξιδιωτϊν με όλα τα ςτοιχεία των διαβατθρίων).
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυςίμων.
Φόροι τοπικοί.
Για κατόχουσ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΔΛΑΒΑΤΘΛΩΝ: Βίηα ωςίασ & αςφάλεια του προξενείου (ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ για επείγοντα
περιςτατικά για άτομα ζωσ 75 ετϊν, για μεγαλφτερεσ θλικίεσ ενθμερωκείτε από το πρακτορείο).
Για κατόχουσ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΔΛΑΒΑΤΘΛΩΝ: Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ, Ταξιδιωτικι Αςφάλεια (καλφπτει άτομα ζωσ 75 ετϊν).
Μεταφορζσ ςτουσ προοριςμοφσ βάςθ προγράμματοσ.
Ελλθνόφωνεσ ξεναγιςεισ από τοπικοφσ επαγγελματίεσ ξεναγοφσ βάςθ προγράμματοσ.
Τζλθ ειςόδων ςε μουςεία & χϊρουσ επιςκζψεων και ξεναγιςεων βάςθ προγράμματοσ.
Ελλθνόφωνοσ ςυνοδόσ του πρακτορείου από Ελλάδα.
1 ΔΩΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ για γκρουπ ΑΡΟ 23 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Π, τι δεν αναφζρεται ρθτά ςτο πρόγραμμα ι αναγράφεται ωσ προαιρετικό.
 Κόςτοσ/ επιβάρυνςθ ζκδοςθσ βίηασ για διαβατιρια άλλων χωρϊν (εκτόσ Ελλάδοσ).
Σθμειϊςεισ:
 Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιθκεί και με διαφορετικι ςειρά ι μερικι αλλαγι, αν αυτό κρικεί αναγκαίο για τθν καλφτερθ
ζκβαςι του. Θ χρονικι διάρκεια των ξεναγιςεων-περιθγιςεων εξαρτάται άμεςα από τθν κίνθςθ ςτουσ δρόμουσ, τθν περίοδο
πραγματοποίθςθσ του ταξιδιοφ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του εκάςτοτε γκρουπ (π.χ. αρικμόσ ατόμων, θλικίεσ). Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ
κάποια από τα Κρατικά Μουςεία (ιδιαίτερα τα μουςεία του Κρεμλίνου) ενδζχεται να περιορίςουν ι να απαγορζψουν τθν είςοδο για
τουριςτικά γκρουπ λόγω υποδοχισ επίςθμων αποςτολϊν ςε αυτά, ενϊ θ ανάλογθ ενθμζρωςθ προσ τα πρακτορεία γίνεται μόλισ 1
θμζρα νωρίτερα. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται αντικατάςταςθ τθσ επίςκεψθσ του γκρουπ ςτο μουςείο, με επίςκεψθ ςε κάποιο άλλο.
. Λδιαίτερα ςε περιόδουσ εορτϊν, επίςθμων αργιϊν ι ςε περιόδουσ διεξαγωγισ αγόνων/φεςτιβάλ κλπ ςτουσ προοριςμοφσ, ςτισ
κεντρικζσ πλατείεσ και ςτισ περιοχζσ γφρο από αυτζσ θ πρόςβαςθ για το κοινό και για τα οχιματα περιορίηεται θ κλείνει χωρίσ καμία
ενθμζρωςθ και ειδοποίθςθ. Επίςθσ πολλζσ φορζσ ςε περιόδουσ εορτϊν, επίςθμων αργιϊν ι ςε περιόδουσ διεξαγωγισ
αγόνων/φεςτιβάλ κλπ ςτουσ προοριςμοφσ το πρόγραμμα κα αναπροςαρμοςτεί βάςθ του ωραρίου λειτουργίασ των μουςείων και
χϊρων επιςκζψεων του προγράμματοσ. Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγιςεων βγαίνει 5 θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ
αναχϊρθςθσ.
 Οι τιμζσ ενδζχεται να αναπροςαρμοςτοφν βάςθ ιςοτιμιϊν του ουβλίου/Ευρϊ (ιςοτιμία ΤΘΝ ΘΜΕΑ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 70Rub/1Eur)

Ρρογραμματιςμζνεσ ** πτιςεισ/δρομολόγια ΑΡΟ-ΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ:
1θ -2θ
θμ.

23:25 (1θ θμ) - 02:45 (2θ θμ)
(βάςθ προγραμματιςμοφ τθσ αεροπορικισ, οι ϊρεσ αναμζνονται να οριςτικοποιθκοφν)
θμεριςιο εξπρζσ τραίνο ι πτιςθ (εξαρτάται από το πότε κα υπάρχει θ τελικι λίςτα των
θ
4 θμ
Αγία Ρετροφπολθ – Μόςχα
ταξιδιωτϊν με όλα τα ςτοιχεία των διαβατθρίων)
9θ θμ.
Μόςχα-Κεςςαλονίκθ
14:00-17:15
(Ellinair ι ςυνεργαηόμενθ)- Κεςςαλονίκθ
(βάςθ προγραμματιςμοφ τθσ αεροπορικισ, οι ϊρεσ αναμζνονται να οριςτικοποιθκοφν)
** ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ! ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΩΝ ΡΤΘΣΕΩΝ ΒΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ ΟΙΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ-ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ
ΚΑΙ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΘΩΘΕΙ Θ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Κεςςαλονίκθ-Αγία Ρετροφπολθ
(Ellinair ι ςυνεργαηόμενθ)

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΒΙΗΑΣ ΩΣΙΑΣ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ για κατόχουσ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ διαβατθρίων (για διαβατιρια άλλων χωρϊν
μπορείτε να πλθροφορθκείτε από τα γραφεία μασ):
Για τθν ζκδοςθ (απλισ) βίηασ απαιτοφνται 6 εργάςιμεσ θμζρεσ παραμονισ του διαβατθρίου ςτο προξενείο και χρειάηονται: ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΘΙΟ ΤΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΘ (πρζπει να είναι ςε ιςχφ για 6 μινεσ ακόμθ μετά από τθν θμερομθνία εξόδου του ταξιδιϊτθ από τθ ωςία και υπογεγραμμζνο από
τον κάτοχο ςτο αντίςτοιχο πεδίο), 1 ΡΟΣΦΑΤΘ (τελευταίου εξαμινου) ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ «τφπου ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ διαβατθρίου» ςε λευκό φόντο,
ςυμπλθρωμζνο το ΕΝΤΥΡΟ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΘΛΩΣΘ ΓΙΑ ΒΙΗΑ. Επίςθσ οι ταξιδιϊτεσ κα πρζπει να υπογράψουν μια ΥΡΕΥΘΥΝΘ
ΔΘΛΩΣΘ και μια ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ
Πλα τα δικαιολογθτικά που αναγράφονται παραπάνω κα πρζπει να βρίςκονται ςτο γραφείο μασ ΕΩΣ 20 ΘΜΕΕΣ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ το αργότερο.
Στθν τιμι του εκάςτοτε πακζτου είναι ςυνυπολογιςμζνθ τιμι απλισ βίηασ. Υπάρχει δυνατότθτα ζκδοςθσ και επείγουςασ βίηασ με επιβάρυνςθ 45
ευρϊ.
ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΡΟΣΦΟΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΘ ΚΑΤΘΣΘ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΘ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΥΡΘΕΣΙΕΣ.

ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΑΚΥΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΡΟΣΦΟΑ και ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 15/01/2020,
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ:

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΘΣΘ ΡΑΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΘ ΓΑΡΤΘ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΘΜΕΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.
ΕΡΕΙΤΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΜΑΣ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΣΤΙΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ) ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΟΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ, ΡΑΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘ 30% ΤΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ
ΑΞΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΘ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΗΘΤΘΣΘ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΣΤΕΙ ΒΑΣΘ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟΥ ΡΑΚΕΤΟΥ.
ΕΩΣ 60 ΘΜΕΕΣ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΧΩΘΣΘ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΛΙΣΤΑ (ΒΑΣΘ ΣΩΣΤΘΣ ΓΑΦΘΣ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΘΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ
ΑΕΟΡΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΡΤΘΣΕΩΝ.
ΕΩΣ 60 ΘΜΕΕΣ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΧΩΘΣΘ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΔΙΑΤΑΞΘ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.
ΕΞΟΦΛΘΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ (ΓΙΑ ΤΘΝ ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΕΙΟΔΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ) ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΕΩΣ 35 ΘΜΕΕΣ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΘΣ
ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ.



ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΑΚΥΩΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΘΣ
ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ ΡΑΑΚΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΩΤΙΚΑ 30% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.
ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΑΚΥΩΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΘΣ ΕΞΟΦΛΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΤΑ ΥΡΑΧΟΥΝ ΑΚΥΩΤΙΚΑ ΡΟΥ ΘΑ
ΦΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 100% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΥΩΜΕΝΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ.

