
Άγιος Εφραίμ – Ι.Μ. Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης 
– Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 25,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189       07:00 π.μ.  __/__/__

Θα επισκεφτούμε ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια της Αττικής που 
χρονολογείται από το 10ο αι. μ.Χ και βρίσκεται στο Όρος Αμώμων της Νέας Μάκρης. Στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν στο μοναστήρι βάρβαρές σφαγές και ένας από τους 
μάρτυρες ήταν ο Όσιος Εφραίμ (1426 μ.χ). Στην Ι.Μ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου φυλάσσεται 
το Ιερό Λείψανο του Αγίου Οσιομάρτυρα Εφραίμ το οποίο βρέθηκε θαυματουργικά το 1950. 
Η Ι.Μ. Παντοκράτορος Ταώ (Νταού) Πεντέλης ιδρύθηκε τον 10ο αι.μ.Χ. Από το 1971 λειτουργεί 
ως Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Εντός της Μονής λειτουργούν εργαστήρια : υφαντικής 
αρχιερατικών και λειτουργικών αμφίων, βυζαντινής αγιογραφίας, κηροπλαστικής και 
παρασκευής θυμιάματος καθώς επίσης και Σχολή Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Αναχώρηση στις 07:00 από Άγιο Αθανάσιο( πλ. Μαρούδα). Στάση για καφέ στην εθνική οδό και 
αναχώρηση για τη Νέα Μάκρη μέσω Αττικής οδού, πρώτη μας στάση για προσκύνημα   η 
γυναικεία Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Νταού Πεντέλης  στη συνεχεία αναχωρούμε  για την  
Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Οσίου Εφραίμ στο Όρος των Αμώμων, όπου 
φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου Εφραίμ. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση 
στους χώρους της Μονής. Το μεσημέρι θα μεταβούμε  στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen,  ένα 
χώρο σχεδιασμένο σε νεοκλασικό στυλ, με υπαίθρια πλακόστρωτα σοκάκια, μοναδικά 
καταστήματα και υψηλή αισθητική, εφάμιλλη των πιο γνωστών designer outlets του 
εξωτερικού. Εδώ θα έχουμε χρόνο   για να κάνουμε τα ψώνια μας και να απολαύσουμε το 
φαγητό  και τον καφέ μας.  Αναχώρηση στις 17:45 για την πόλη μας.

Περιλαμβάνονται

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής



Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.


