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6ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 25-30  ΜΑΙΟΥ  2020: ΕΥΒΟΙΑ 

Διαμονή στο ΚYMI PALACE 4*  www.kymipalace.gr 

  Εκδηλώσεις  προς τιμήν  του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Προκόπι ανήμερα 

της Γιορτής του 

 Φυσιολατρικές διαδρομές στην παρθένα φύση  

 Σπάνια προσκυνήματα και σπουδαίοι πολιτισμικοί χώροι   

Κωδικός :  ΕΥΒ        

Πτήσεις: CYPRUS  AIRWAYS    CY310  Λάρνακα – Αθήνα  10.20-12.05 &     

                                                            CY313 Αθήνα Λάρνακα  20.25 - 22.10                                                                                                                                                                                                                                                                     

Διαμονή: 5,  Κύμη 4* ημιδιατροφή                                                                                                                                        

[ ενδέχεται η  διαμονή το τελευταίο βράδυ να είναι  σε άλλο  μέρος της Εύβοιας σε 3*/4* με  

ημιδιατροφή  ή στην Αθήνα σε 3*/ 4* με πρόγευμα  ]     

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ.  Λάρνακα -   Αεροδρόμιο  Αθήνας – Χαλκίδα – Κύμη 
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο Λάρνακας.  Πτήση για Αθήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο. 
Ξεκινούμε για την Εύβοια, το 2ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Προχωρούμε προς το Μήλεσι 
Αττικής για προσκύνημα  στη Μονή Αγίου Πρφυρίου, γυναικείο ησυχαστήριο που ιδρύθηκε 
από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. 
Συνεχίζουμε για τη  Χαλκίδα την πρωτεύουσα της Εύβοιας κτισμένη στις δύο πλευρές του 
πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην Εύβοια και το άλλο της στην 
Στερεά Ελλάδα.  Προσκύνημα στον εμβληματικό ναό της Αγίας Παρασκευής πολιούχο της 
πόλης, τρίκλιτη βασιλική του 5ου αιώνα που διατηρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτη από 
την Παλαιοχριστιανική εποχή. Ανηφορίζουμε  προς τον λόφο της Κανήθου στο 
επιβλητικό Ενετικό κάστρο του Καράμπαμπα με άπλετη θέα στη γύρω περιοχή.  Σταθμός 
για χαλάρωση  απολαμβάνοντας  το μοναδικό φαινόμενο της παλίρροιας. Ελεύθερος χρόνος. 
Καταλήγουμε στην  παραθαλάσσια αρχόντισσα κωμόπλη της Κύμης με τα  γραφικά 
σοκάκια, τα παλιά αρχοντικά και το υπέροχο άρωμα του παραδοσιακού μπακλαβά . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
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2η ΜΕΡΑ. Αυλωνάρι - Άνω Ποταμιά – Κύμη  

Πρόγευμα. Ξεκινούμε την εξόρμηση μας με προσκύνημα στην ιστορική Μονή 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  ή Μάντζαρη του 16ου αιώνα με υπέροχες τοιχογραφίες, 

στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου.   Προχωρούμε προς το Αυλωνάρι για να δούμε την 

Βυζαντινή τρισυπόστατη εκκλησία (11ου αιώνα) του Αγίου Δημητρίου  και  τον ενετικό πύργο 

που  αναπαλαιώθηκε το 1953. Για όσους το επιθυμούν  θα κάνουν εκλεκτά ψώνια  από τον Γυναικείο 

Συνεταιρισμό. Συνεχίζουμε για το Ωρολόγιο με ξενάγηση στα μυστικά της πολυβραβευμένης 

μικροζυθοποιείας “SEPTEM”. Προχωρούμε για την Άνω Ποταμιά με επίσκεψη στο παλιό 

λιοτρίβι του Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός 

επισκέψιμος χώρος) όπου θα γνωρίσουμε την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του 

λαδιού. Στη συνέχεια,  επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, που 

περιλαμβάνει τα ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη της  Αρχαίας 

Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού της Άνω 

Ποταμιάς, αμφιθεατρικά χτισμένη με θέα στο πέλαγος και στοιχεία νησιώτικης 

αρχιτεκτονικής. Φθάνουμε  λίγο έξω από το χωριό Ανδρωνιάνοι σε μιά μαγευτική τοποθεσία 

με τον εγκαταλελειμμένο Νερόμυλο του  Σαντά, τα δύο  γεφύρια του 19ου αιώνα  

σκεπασμένα με πυκνή βλάστηση και τον παρακείμενο καταρράκτη της Κύμης.   Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΜΕΡΑ : 27 ΜΑΙΟΥ  ΓΙΟΡΤΗ  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ -  ΠΡΟΚΟΠΙ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ 
Πρόγευμα.  Ανήμερα της Γιορτής Του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου, ξεκινούμε  για τη Βόρεια  
Εύβοια και μέσω εκπληκτικής διαδρομής φθάνουμε  στο χωριό Προκόπι  για προσκύνημα 
στο ολόσωμο σκήνωμα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσσου  του οποίου μεταφέρθηκε το 1924 
από πρόσφυγες της Μικρασίας.  Παρακολούθηση της μεγαλειώδους Ιεράς Λιτανεία του 
Ιερού Σκηνώματος στους δρόμους του Προκοπίου, υπό την μελωδία της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας και  των εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου. Συνεχίζουμε για το Μαντούδι, 
κωμόπολη με πυκνή βλάστηση  δίπλα στο ποτάμι Κηρέα, με ωραία διατηρητέα κτήρια του 
18ου αιώνα,  την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου  του 18ου αιώνα στην κεντρική 
πλατεία να εντυπωσιάζει. Σε αυτή την όμορφη  περιοχή γυρίσθηκε το 1930 η πρώτη 
ομιλούσα  Ελληνική ταινία ο <<Αγαπητικός της Βοσκοπούλας>> το 1930. Επιστροφή στην 
Κύμη. Διανυκτέρευση. 
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4η ΜΕΡΑ: Κύμη – Περιήγηση 

Πρόγευμα. Ξεκινούμε  με ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Παπανικολάου (Test 

Pap) που στεγάζεται σε υπέροχο νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο 

είδος του με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα. Συνεχίζουμε  με  επίσκεψη στη 

φημισμένη ιαματική πηγή Χωνευτικού σε καταπράσινη τοποθεσία. Η πηγή που 

Χωνευτικού καθιερώθηκε ως ιαματική από τα μέσα περίπου το 19ουαιώνα από την 

αναμφισβήτητη θετική επίδρασή της στους νεφροπαθείς ανακηρύχθηκε  από το κράτος ως 

θεραπευτική. Επίσκεψη στον Πολυχώρο Hani με  Παραδοσιακά Προϊόντα καθώς και στον 

αγροτικό συνεταιρισμό  με τα πασίγνωστα σύκα Κύμης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος  χρόνος για χαλάρωση, βόλτα, κολύμπι κι άλλες αυτόβουλες δραστηριότητες. 

Διανυκτέρευση.  

 

5η ΜΕΡΑ.  Στενή – Αγ. Κυριακή -  Χαλκίδα  - Ερέτρια  -  Νησάκι Ονείρων 
Πρόγευμα. Ξεκινούμε για την καταπράσινη ορεινή  Στενή με τα τρεχούμενα νερά στις 
πλαγιές του όρους Δίρφυς. Στην πλατεία του χωριού συνιστούμε να γευθείτε την τοπική 
πορτοκαλόπιττα. Ανηφορίζουμε προς  το χωριό Καμπιά  όπου θα ανάψουμε κεράκι στον 
μικρό Ναός Αγίας Κυριακής μέσα σε σπήλαιο,  περιτριγυρισμένος από καταρράκτες και 
πλατανόδασος και ιερό που δεν κοιτάει προς την Ανατολή, όπως συνηθίζεται, αλλά προς τον 
Νότο.  Θα επιχειρήσουμε ξενάγηση στο εργοστάσιο  <<Δίρφυς>> των πιο φημισμένων 
μανιταριών παρακολουθώντας τον τρόπο παρασκευής τους.  Κατηφορίζοντας φθάνουμε 
στην  Χαλκίδα. Για όσους το επιθυμούν επίσκεψη στο μοναδικό  Λαογραφικό Μουσείο που 
στεγάζεται στις τρεις αίθουσες που απέμειναν από το ιστορικό κάστρο Νεγκρεπόντε.  
Ελεύθερος χρόνος . Για όσους το επιθυμούν,  επίσκεψη στο  Λαογραφικό Μουσείο που 
στεγάζεται στις τρεις αίθουσες που απέμειναν από το ιστορικό κάστρο Νεγκρεπόντε.   
Προχωρούμε προς  την παραθαλάσσια  Ερέτρια για επίσκεψη στο Μουσείο  ή και στον 
Αρχαιολογικό χώρο. (Δυτική Συνοικία, Θέατρο, Οικία των Ψηφιδωτών).  Βόλτα στο 
παρακείμενο  Νησί των Ονείρων,  κατάφυτο πεζονησάκι με ωραίες παραλίες.  Επιστροφή  
στην Κύμη. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
6η  ΜΕΡΑ.  Αθήνα –  Λάρνακα  
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την  Αθήνα.  Ελεύθερος  χρόνος στο κέντρο της πόλης για ψώνια και 
άλλες αυτόβουλες δραστηριότητες.  [ Προτείνουμε,  επίσκεψη στο Νέο  Μουσείο Ακρόπολης και τον 
Παρθενώνα,  ξενάγηση  στα αξιοθεάτα της πόλης με το τρενάκι ή το  τουριστικό λεωφορείο, επίσκεψη  
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το μεγαλύτερο στην  Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα του 
κόσμου,  επίσκεψη στις θαυμάσιες εκκλησίες στο κέντρο της  Αθήνας,  την Καπνικαρέα, τον βυζαντινό 
ναό των Αγίων Αποστόλων και τη μικρή Μητρόπολη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο   «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» για την επιστροφή μας στην Κύπρο.  
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
€ 480 € 620 €465 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:  
Aεροπορικό εισιτήριο περιλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου,   μία χειραποσκευή 
μέχρι 10 κιλά, μία προσωπική τσάντα  χειρός ή ώμου μέχρι 5 κιλά ,  διαμονή  πέντε  βράδια 
στην Κύμη στο   Kymi  Palace Hotel 4* με ημιδιατροφή,  συνοδός,  περιήγηση με  λεωφορείο, 
ΦΠΑ.                                                                                                                                                                
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:  Φόροι διανυκτέρευσης οι οποίοι βάσει νομοθεσίας πληρώνονται 
απευθείας στο ξενοδοχείο[€ 3 ανά δωμάτιο ανά βράδυ για ξενοδοχεία 4* ] και  ό,τι ρητά δεν 
αναφέρεται, όπως είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους , ή ό, τι αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.                                                                                               
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Τηλ.  99373000  &  22 720000.   Η  συμμετοχή εξασφαλίζεται 
με προκαταβολή  € 200.                                                                                                             
 
ΓΡΑΦΕΙΟ:  Κατά νόμο υπεύθυνο γραφείο: Skylab Travels Ltd , Αχαιών 8 Λευκωσία, μέλος    
ΙΑΤΑ .                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θέσεις  είναι  περιορισμένες και θα δοθούν αυστηρά κατά σειρά 
προτεραιότητας.                                                                                                                                                            

Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 
357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 
SWIFT /BIC BCYPCY2N.  


