ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022
Αναχώρηση από Σουφλί (ώρα 07.00 π.μ.). Έλεγχος στα
Ελληνοτουρκικά σύνορα Κήπων. Διέλευση από την Καλλίπολη
καί την καινούργια γέφυρα τοῦ Ἑλλήσποντου (με 2.023 μέτρα
μήκος), και θα βρεθούμε στην Ασία. Περιήγησή στην πόλη του
Τσανάκαλε (Δαρδανέλια), όπου θα δούμε τον πύργο του
Ρολογιού, που βρίσκεται στην παλιά πόλη· στην προκυμαία
της πόλης θα δούμε
ομοίωμα του Δούρειου Ίππου
(χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας «Τροία»), τη
μακέτα του οικισμού της Τροίας και το ηλιακό ρολόι.
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στη Μάδυτο (Εὐρωπαϊκή ακτή)
και εν συνεχεία επιβίβαση από Κανά-Τεπέ στο πλοίο για την Ίμβρο. Αποβίβαση στο λιμάνι και μετάβαση στην
πρωτεύουσα του νησιού Παναγιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε το χωριό Κάστρο και θα προσκυνήσουμε στο Ναό του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στην
προκυμαία. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το χωριό Σχοινούδι, σε απόσταση 14
χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας. Στην περιήγησή μας στο χωριό θα δούμε και θα προσκυνήσουμε
στον Ενοριακό Ναό της Αγίας Μαρίνας (πολιούχου του χωριού και του μεγαλύτερου ναού της Ίμβρου). Θα δούμε
επίσης τα εγκατελείμενα σπίτια των Ελλήνων, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην περιοχή του Χάλακα,
και θα καταλήξουμε στην ʺΣτέγη του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας Σχινουδίουʺ για καφέ και
ξεκούραση. Συνεχίζουμε την γνωριμία του νησιού με επίσκεψη στο χωριό Αγρίδια (με καθαρά ελληνικό
πληθυσμό). Στην περιήγησή μας στο χωριό θα δούμε το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο (επαναλειτούργησε το 2015)
και θα μιλήσουμε με έλληνες στα καφενεία και τις ταβέρνες του χωριού. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στην
γενέτειρα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, το χωριό Άγιοι Θεόδωροι, όπου θα επισκεφθούμε τον Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (τον παλαιότερο του χωριού). Στην πλατεία του χωριού θα δούμε το Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο, (επαναλειτούργησε το 2013), το κτίριο του Συλλόγου, τον Ναό του Αγίου Γεωργίου και το
σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα
πετρόχτιστα στενά του χωριού και το απόγευμα επιστροφή στο Ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022
Πρόγευμα στο Ξενοδοχείο και τοποθέτηση των αποσκευών μας στο λεωφορείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Μητροπολιτικό οίκημα και τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ακολούθως θα μεταβούμε στο
χωριό Γλυκύ, με την υπέροχη θέα στα χωριά του νησιού και την Σαμοθράκη. Θα περπατήσουμε στο χωριό και θα
επιστρέψουμε στην Παναγία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και την αγορά αναμνηστικών δώρων. Από το λιμάνι του
νησιού θα αποπλεύσουμε για Καμπά τεπέ και θα συνεχίσουμε για την επιστροφή μας με ενδιάμεση στάση για
ξεκούραση. Έλεγχος διαβατηρίων στους Κήπους. Είσοδος στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
✓ *Μεταφορά με λεωφορείο του γραφείου μας.
✓ Κόστος διέλευσης γέφυρας “canakale 1915”
✓ Εισιτήρια Φ/Β Τσανάκαλε - Ετσέαμπατ
✓ *Εισιτήρια Φ/Β Kabatepe-Imvros-Kabatepe.
✓ *Δύο διανυκτερεύσεις στο νησί της Ίμβρου στο ξενοδοχείο kale palace 3*
✓ Τοπικό ξεναγό
✓ *Πρωινό στο ξενοδοχείο
✓ *ΦΠΑ εντός.

Tιμή κατ’ άτομο
150 ΕΥΡΩ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Έξτρα διασκεδάσεις, ποτά, τηλεφωνήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ρητά.
O αρχηγός εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγράμματος χωρίς παραλήψεις

