
 

Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου 

με το Καλαμάκι Τραβελ Σερβισες επε 

διοργανώνουν 

Εκδρομή σε Θεσσαλονίκη- περιοχές της Άλβανίας- περιοχές 

των Δαλματικών Ακτών- Ιωάννινα 

 
16-24/10/2018 

 9 ΗΜΕΡΕΣ – 8 ΝΥΚΤΕΣ  
 
 Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, επιθυμώντας να ικανοποιήσει αίτημα πολλών 

ενδιαφερομένων, πραγματοποιεί πολυήμερη εξόρμηση από τις 16 έως 24 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη 

(Άγιος Δημήτριος-Αγία Σοφία- Λευκός Πύργος), Κορυτσά με τα πανέμορφα αρχοντικά, Τίρανα 

(Ορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός της Αναστάσεως- Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κ.κ. 

Αναστάσιο), Μαυροβούνιο (Μπούτβα- Κοτόρ, Μλίνι- Ντουμπρόβνικ), Προσκύνημα εις την Ιερά Μονή 

όπου ευρίσκεται ο τάφος του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Τεπελένι, 

Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα, όπου θα αποτίσουμε φόρο τιμής στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο των 

Ελλήνων Πεσόντων του 1940-1941 και τέλος στα όμορφα Ιωάννινα. 

 
 Συνοδοί της εκδρομής εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας , κ.κ. Δαμασκηνού, 

ορίστηκαν οι: Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λιονάκης και 

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Παπαγιαννάκης. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1η ημέρα:16/10/2018 Χανιά – Πειραιάς  

2η ημέρα: 17/10/2018 Πειραιάς – Θεσσαλονίκη- Άγιος Δημήτριος, Άγια Σοφιά , Λευκός Πύργος  

3η ημέρα: 18/10/2018 Θεσσαλονίκη – Κορυτσά 242χλμ - Τίρανα 164χλμ o.w 

Αναχώρηση μετά το πρωινό από την Θεσσαλονίκη, άφιξη στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής. Μετά από 

την ολιγόλεπτη τελωνιακή διαδικασία Ελλάδος – Αλβανίας μπαίνουμε στην Αλβανία. Η πρώτη πόλη 

που συναντάμε είναι η Μπιλίστα με 10.000 κατοίκους. Θα δούμε τις παλιές εργατικές κατοικίες 

σοβιετικού τύπου της Κορυτσάς και τα πανέμορφα αρχοντικά. Θα επισκεφτούμε τον ορθόδοξο 

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αναστάσεως που χτίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ Αναστάσιο, 

και το καταπληκτικό μουσείο εθνογραφίας και μεσαιωνικής τέχνης που βρίσκεται δίπλα στο Ναό, με τις 

δεκάδες βυζαντινές εικόνες  και τον καταπληκτικό άμβωνα της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής η οποία 

είχε ισοπεδωθεί από το καθεστώς του Έμβερ Χότζα . Συνεχίζουμε για το Πόγραδετς (Pogradec) 

ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στη λίμνη της Οχρίδας. Αφού περάσουμε τις πόλεις 

Περενιας, Λιμπραζντ, Ελπμασάν. Το απόγευμα φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση  στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο-Διανυκτέρευση.  

 
4η ημέρα: 19/10/2018 Τίρανα   – Μπουτβα 220χλμ – Κοτορ 34χλμ  - Μλινι η Νεουμ 167χλμ – 

Ντουμπρόβνικ 65,2χλμ o.w 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Μαυροβούνιο. Περνάμε από τις πόλεις Λεζα φτάνουμε στα σύνορα 

(Σκόδρα), και η πρώτη πόλη του Μαυροβούνιου που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας είναι το Μπαρ το 

μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Συνεχίζουμε για Μπούτβα, και μέσω της παραθαλάσσιας διαδρομής που 

θα ακολουθήσουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε το όμορφο νησάκι του Αγίου Στεφάνου. 
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Άφιξη στη Μπούτβα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για 

περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης μέσα στο κάστρο. Ερευνητές και 

ιστορικοί υποστηρίζουν πως η παλιά πόλη ήταν αρχικά νησί και αργότερα 

ενώθηκε με την ακτή σχηματίζοντας έναν αμμώδη ισθμό. Λέγεται πως η περιοχή 

ανακαλύφθηκε από κάποιον Έλληνα ναυτικό που ονομαζόταν Boutoua. 

Αργότερα τις ακτές του Μαυροβουνίου κατέλαβαν οι Βενετοί, την επιρροή των 

οποίων βλέπουμε και στην αρχιτεκτονική των κτιρίων της παλιάς πόλης. Στην 

παλιά πόλη της Μπούντβα, όπου κυριαρχεί η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, θα θαυμάσουμε τις εκκλησίες 

του Αγίου Ιωάννη, της Αγίας Μαρίας της Πούντα και της Αγίας Τριάδας, το Εθνογραφικό Μουσείο με 

εκθέματα από την ίδρυση της πόλης και θα δούμε το φρούριο – Σιταντέλ – που χρονολογείται από τον 

5ο–6ο αιώνα. Επιβίβαση στο πούλμαν διέλευση συνόρων Κροατίας και άφιξη το απόγευμα περιοχή 

Ντουμπροβνικ. Δείπνο- Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: 20/10/2018 Ντουμπρόβνικ 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου στο 

μαργαριτάρι της Αδριατικής, όπως αποκαλούν το Ντουμπρόβνικ., πόλη προστατευόμενη από την 

UNESCO. Στην πόλη με την ονομασία ‘Ραγκούσα’ θα δούμε τα ανάκτορα Ρέκτορς και Σπόνζα του 16ου 

αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Βλασίου, το Φραγκισκανό Μοναστήρι και το παλαιότερο φαρμακείο της 

Ευρώπης. Η Παλιά Πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, τα μεγαλύτερα  στην 

Ευρώπη. . Υπάρχουν επίσης η μικρή και η μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, καθώς και τα φρούρια Μινσέτα, 

Μποκάρ, Σεντ Ιβάν, Ρεβελίν και Λοβρίτζενακ. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο και το 

απόγευμα ελεύθερο . Δείπνο- Διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: 21/10/2018 Ντουμπρόβνικ -Κοτορ 91χλμ -  Τίρανα 202χλμ o.w 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί απολαμβάνοντας την όμορφη διαδρομή του κόλπου του Κότορ  φτάνουμε στη 

Πόλη του  Κότορ όπου ξεχωρίζουν τα τείχη της Παλιάς Πόλης με τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Τρύφωνος από τον 12ο αιώνα και η μαρίνα με τα πανάκριβα κότερα. Πάνω από την πόλη του Κότορ 

δεσπόζει το κάστρο στο οποίο για να ανέβεις πρέπει να ‘σκαρφαλώσεις’ 1.200 σκαλοπάτια για το φρούριο 

του Αγ. Γεωργίου. Το απόγευμα φτάνουμε στα Τίρανα. Στην περιήγηση μας στην πόλη των Τιράνων θα 

δούμε την κεντρική πλατεία, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Σκερντεμπέι, το κτίριο της Όπερας και το 

Μουσείο. Επίσκεψη στον νέο Ι. Ναό της Αναστάσεως. Επίσης, θα δούμε το κτίριο των Υπουργείων, το 

Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού και το παλιό Τζαμί. Διανυκτέρευση στα Τίρανα ή στο Δυρράχιο 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο- Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα:22/10/2018 Τίρανα –Τεπελένι 194χλμ  – Αργυρόκαστρο 31,7χλμ -  Αγ. Σαράντα 55,5χλμ  o.w 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε και καθ’ οδών θα επισκεφθούμε το μοναστήρι και τον τάφο του 

εθνομάρτυρα Αγίου Κόσμα του Αιτωλού μετά το προσκύνημα αναχώρηση για Τεπελένι οπού θα έχουμε 

την ευκαιρία να δούμε το άγαλμα του Αλί Πασά και το κάστρο του,  όλα τα βουνά γύρω από τον Δρίνο 

και τον Αώο ποταμό, κοντά στην  τοποθεσία Τρία Αυγά, όπου έγιναν οι φονικότερες μάχες του ηρωικού 

έπους του 1940-1941. Περνάμε από το  Αργυρόκαστρο, πόλη – προπύργιο της Ορθοδοξίας και του 

Ελληνισμού της Αλβανίας έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου (1914). Το 

ιστορικό κέντρο και αποτελεί από το 2005 Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνέχεια επίσκεψη στο κεφαλοχώρι της Δερόπολης την Δερβητσανη όπου θα ξεναγηθούμε 

στην εκκλησία της Θεοτόκου, ελεύθερος χρόνος. επίσκεψη στο χωριό Βουλιαράτες, όπου βρίσκεται το 

Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων του 1940 – 41. Στην συνέχεια   φτάνουμε στους Άγιους 

Σαράντα.  Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Ογχησμό, που άκμασε στους 

ρωμαϊκούς χρόνους καθώς ήταν εμπορικός σταθμός για το εμπόριο μεταξύ Ηπείρου και Ιταλίας. 

Καταστράφηκε το 552 μ.Χ. μετά από αλλεπάλληλες επιδρομές των Γότθων. Σήμερα είναι  σημαντικός 

τουριστικός προορισμός. Δείπνο- Διανυκτέρευση  
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8η  ημέρα: 23/10/2018 Αγ. Σαράντα – Ιωάννινα 103χλμ – Ρίο Αντίρριο 205χλμ – 

Πειραιάς 211χλμ  o.w  

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τα Ιωάννινα – Ρίο Αντίρριο – Πειραιάς  

 
9η  ημέρα: 24/10/2018 Χανιά  

 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνονται: 
� Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες  

� Λεωφορείο καθημερινά 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

� Περιήγησης ξεναγήσεις καθημερινά όπου απαιτεί το πρόγραμμα 

� Αρχηγός – συνοδός του γραφείου  

� Ξεναγός όπου απαιτεί το πρόγραμμα  

� Ξενοδοχείο 3* ή 4*  

� Πρωινό καθημερινά 

� Φαγητό 1 την ημέρα στα ξενοδοχεία όχι στο Καράβι συνολικά 6 φαγητά  

� Διόδια  - Σύνορα λεωφορείου 

� Φόρος διανυκτέρευσης το άτομο ανά βραδιά  

� φπα  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
� ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

� είσοδοι 

� ποτά στα γεύματα 

 

Για την κράτηση σας : 
� προκαταβολή 150€  

� ταυτότητα νέου τύπου και να μας την δώσετε να την βγάλουμε φωτοτυπία  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
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