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1η μέρα : Δευτέρα 1 /7     Ηράκλειο-Τήνος 
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου και πρωινή αναχώρηση (07:45) για το νησί της  Τήνου, 

το νησί της Μεγαλόχαρης, αλλά και γενέτειρα μεγάλων καλλιτεχνών όπως του Γιανούλη Χαλεπά, 

Νικηφόρου Λύτρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο επιλεγμένο κεντρικό ξενοδοχείο μας.   

 
2η μέρα:Τρίτη 2/7 Τήνος–Ι.Μ.Κεχροβουνιώτισσας(Αγ.Πελαγίας)-Γύρος νησιού- 
                                                                                Άνδρος  
Παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας στον Ι.Ν. της Μεγαλόχαρης με τη Μυροβλίζουσα εικόνα της 
Παναγίας. Ακολουθεί πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με το λεωφορείο για  περιήγηση 

του νησιού με πρώτο σταθμό την Ι.Μ. του Κεχροβουνίου, 
(Αγ. Πελαγίας) η οποία ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, 
τον 10ο αιώνα. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που περιλαμβάνει 
αρκετές μικρότερες εκκλησίες και πολλούς βοηθητικούς χώρους. 
Ο Ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου (Κυρίας 
των Αγγέλων). Έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης και 
ωραίες τοιχογραφίες. Διασώζεται το απλό κελί όπου έζησε η 
Μοναχή Πελαγία (ανακηρύχθηκε Αγία το 1970), στο όραμα της 
οποίας οφείλεται η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της 

Μεγαλόχαρης της Τήνου. Στη Μονή λειτουργεί μουσείο, όπου φυλάσσονται παλαιές εικόνες και 
διάφορα αξιόλογα εκκλησιαστικά αντικείμενα καθώς και πρατήριο, όπου διατίθενται τα 

χειροτεχνήματα των μοναχών. Επίσης στα σπουδαία κειμήλια 
που εκτίθενται στο Ηγουμενείο, περιλαμβάνεται η μικρή 
επάργυρη εικόνα της Παναγίας που ανήκε στο πλοίο του 
πυρπολητή Κανάρη. Το σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται με 
επίσκεψη στο χωριό Βώλαξ, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή 
που είναι γεμάτη από φυσικούς ογκόλιθους, πολλοί από τους 
οποίους σχηματίζουν διάφορες μορφές. Πρόκειται για ένα τοπίο 
μοναδικό, παγκόσμιας φυσικής εξωτικής ομορφιάς που σαγηνεύει 
με την  ιδιομορφία του. Οι λίγοι κάτοικοί του ασχολούνται με την 

καλαθοπλεκτική. Έχει παλιές εκκλησίες με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε μέσω των 
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4ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τήνο &  Άνδρο  
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αριθμός θέσεων  
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παραδοσιακών χωριών Σκαλάδος, Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια για να καταλήξουμε στο 
μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Προαιρετική επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο σπίτι και 
στο μουσείο του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά , χρόνος ελεύθερος για ένα ωραίο καφεδάκι στην 
κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο πλάτανο.   Δυνατότητα προαιρετικού γεύματος σε 
τοπική ταβέρνα στο επόμενο ψαροχώρι που θα συναντήσουμε,  το γραφικό Πάνορμο. 
Επιστροφή στο λιμάνι , επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την  Άνδρο  το βορειότερο νησί των 
Κυκλάδων και δεύτερο σε έκταση μετά την Νάξο. Οι ντόπιοι συχνά αποκαλούν το νησί «βράχο», 
εξαιτίας τόσο του βραχώδους των ακτών, όσο και των βραχονησίδων που περιβάλλουν την 
Άνδρο. Μεταφορά , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  
 
3η μέρα: Τετάρτη 3/7                                Άνδρος  
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας ,  αφιερωμένη στη 

Μεγαλομάρτυρα του 3ου αιώνα μ.Χ.. Είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα και βρίσκεται στην 
περιοχή του χωριού των Αποικίων. Η ίδρυση της χρονολογείται 
το 1325 μ.Χ.  όταν η Αγία Μαρίνα παρουσιάζεται 
θαυματουργικά σε ένα γέροντα ασκητή με οδηγίες για την θέση 
της κρυμμένης εικόνας της στη σχισμή ενός βράχου. Ο 
γέροντας με την οικονομική αρωγή του αυτοκράτορα 
Εμμανουήλ Β΄ Κομνηνού ιδρύει την Ιερά Μονή της Αγίας 
Μαρίνας στην Άνδρο. Συνεχίζουμε για το χωριό Αποίκια  μια 
καταπράσινη πλαγιά του όρους Πετάλου με θέα 
τη θάλασσα του Αιγαίου και τις Στενιές σε υψόμετρο περίπου 
250 μέτρων. Εδώ υπάρχει η ιαματική πηγή Σάριζα και ο 
καταρράκτης στον ποταμό Πιθάρα, δύο από τα καλύτερα 
αξιοθέατα της περιοχής. Το σημερινό μας οδοιπορικό 

συνεχίζεται με επίσκεψη-προσκύνημα στην Ι.Μ. Αγ. Νικολάου με πιθανό έτος ίδρυσης το 1540 . 
Η Ι.Μ. ανυψώθηκε σε Πατριαρχική Σταυροπηγιακή με πατριαρχικά Σιγγίλια από τους διάφορους 
Πατριάρχες. Μοναδικό στο είδος του είναι το Ιερό Εικονοστάσιο της , ενώ από την Αγία Τράπεζα 
αναβλύζει αγίασμα το οποίο αγιάζει τους πιστούς μέχρι σήμερα. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε 
την αργυροκέντητη εικόνα του Αγ. Νικολάου φιλοτεχνημένη από την μοναχή Λεοντία  η οποία   
χρησιμοποίησε  ως υλικά πολύτιμους λίθους και αυτό που την κάνει μοναδική είναι ότι στα 
σαρκώματα της Ιερής αυτής εικόνας , αντί για νήμα , έκανε χρήση από τις τρίχες των μαλλιών 
της . Συνεχίζουμε για το πανέμορφο χωριό Μένητες , όπου όμορφες πέτρινες κατοικίες αλλά και 
πυργόσπιτα, θα μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Χρόνος ελεύθερος για να ξεδιψάσουμε με το 
δροσερό νερό που αναβλύζει από τα μαρμάρινα κεφάλια των λεόντων. Επόμενος μας σταθμός η 
Χώρα  που βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού. Είναι κτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο που 
μοιάζει να “κόβει” τη θάλασσα στα δυο. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας καθώς και 
δυνατότητα προαιρετικού γεύματος . Έπειτα με το λεωφορείο θα συνεχίσουμε για επίσκεψη-
προσκύνημα στην Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονα που βρίσκεται σκαρφαλωμένη πάνω στο βράχο. Το 
σπουδαιότερο από τα Άγια Λείψανα πού φυλάσσονται εδώ , είναι η τιμία κάρα του Άγιου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Παντελεήμονος η οποία και μεταφέρθηκε εδώ από την Κωνσταντινούπολη το 1705 με τη 
σύμφωνη γνώμη του τότε Πατριάρχη Κοσμά του Γ' , καθώς επίσης φυλάσσονται και τεμάχια 
από τα λείψανα των Άγιων Άειθαλα , Άβερκίου , Χαραλάμπους , Τρύφωνος κ.ά. Η μεγάλη δε 
αυτή ανάπτυξη της Μονής ώθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να την ανακηρύξει σε 
Σταυροπηγιακή το 1683 , γεγονός πού έδωσε μεγάλη ανεξαρτησία στη Μονή και πολλά 
προνόμια. Πορεία επιστροφής στο ξενοδοχείο μας . Ελεύθερος χρόνος στη Χώρα.    
 
4η μέρα: Πέμπτη  4/7                       Άνδρος – Ηράκλειο  
Μετά το πρωινό μας , αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το Ηράκλειο  
 

Τιμή ανά άτομο 220 € 
 
Τι σας προσφέρουμε: Εισιτήρια πλοίου Ηράκλειο-Τήνο/Άνδρο/Ηράκλειο σε οικονομική θέση * 
Μεταφορές βάση προγράμματος με κλιματιζόμενο λεωφορείο * Μια διανυκτέρευση στην Τήνο 
και δυο στην Άνδρο σε ξενοδοχεία σε δικλινα/τρίκλινα δωμάτια με κλιματισμό * Τοπικός 
συνοδός * Δεν περιλαμβάνεται : Δημοτικός φόρος 1,5 € / δωμάτιο/διανυκτέρευση  στην 
Άνδρο και 0,50 € / δωμάτιο /διανυκτέρευση  στην Τήνο . Ο φόρος αυτός πληρώνεται απευθείας 
από τους συμμετέχοντες στη reception του ξενοδοχείου.           
    
 
 
 


