ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ
1η μέρα
Άφιξη στην πόλη της Μυτιλήνης επιβίβαση στο
πούλμαν για την πρώτη επαφή μας με το νησί της
Σαπφούς του Ελύτη και των Σαράντα λεσβίων
Αγίων. Και στην συνέχεια επίσκεψη στη πόλη της
Μυτιλήνης στους ναούς της τον Αγ. Θεράποντα και
τον Αγ. Θεόδωρο που βρίσκεται μέσα και το
σκήνωμα του Άγιου που είναι και πολιούχος της
πόλης. Στην συνέχεια επίσκεψη στην μονή των
Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης .
Φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο .Το
απόγευμα επίσκεψη στην γραφική Αγιασμό με την
εκκλησία της Παναγίας της Αγ. Σώων που έφερε
από τα Ιεροσόλυμα ο Αγάθων ο Εφέσιος επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για το
Μανταμάδο όπου βρίσκεται η ανάγλυφη εικόνα του
Ταξιάρχη φτιαγμένη από αίμα και πυλό .Χρόνος
ελεύθερος για να προσκυνήσουμε και να
απολαύσουμε τους παραδοσιακούς νόστιμους
λουκουμάδες Στην συνέχεια ξεκινάμε για την
όμορφη και γραφική Μήθυμνα .Την όμορφη και
γραφική πόλη που ύμνησαν ποιητές και θαύμασαν
κατακτητές , το όμορφο ενετικό κάστρο. Περπάτημα
στα γραφικά δρομάκια της πόλης επίσκεψη στο
κάστρο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Αναχώρηση
για την Πέτρα προσκύνημα στην Παναγία την
Γλυκοφιλούσα γεύμα και μπάνιο στην όμορφη
παραλία της Πέτρας ψώνια από τα μαγαζιά της
Πέτρας, Επίσκεψη στην Μονή Λειμώνα με το

μεγαλύτερο μουσείο των Βαλκανίων σε σπάνια
εκθέματα και σπάνιες .
3η μέρα (Προαιρετικές εκδρομές).Μετά από τον
έλεγχο των διαβατηρίων στο τελωνείο επιβίβαση
στο πλοίο για Αϊβαλί. Άφιξη στην
χιλιοτραγουδισμένη πόλη και στην συνέχεια
επιβιβάσει στα πούλμαν για την Πέργαμο επίσκεψη
στον χώρο του Ασκληπιείου ξενάγηση στο χώρο
,επίσκεψη στην κόκκινη βασιλική του Ιουστινιανού.
Γεύμα στην Πέργαμο και στην συνέχεια αναχώρηση
για την φτηνή αγορά του Αϊβαλή επίσκεψη στα
δερμάτινα .Επιστροφή στο ξενοδοχείο
4η μέρα. Μετά από το πρωινό μας επίσκεψη στο
γραφικό Πλωμάρι την πατρίδα του ούζου την πόλη
με τα παλαιά σαπωνοποιία .Επίσκεψη στην
ποτοποιία Βαρβαγιάννη και στο μουσείο της
ποτοποιίας. Φαγητό στο Πλωμάρι. Στην συνέχεια
επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγίας Μαγδαληνής
στο Σκόπελο, φαγητό στη παραλιακή τοποθεσία
Πέραμα . Επιστροφή στο αεροδρόμιο για την
αναχώρηση μας..

