
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

ΤΗΛ.: 210 5775014   
www.peristeritravel.gr       peristeritravel@gmail.com 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
 

 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ                                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΑΓΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ –  ΒΑΣΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Αναχώρηση από το γραφείο το πρωί. Στάση καθ’ οδόν για καφέ. Συνεχίζουμε για Μεγαλόπολη  και 

το χωριό Βάστα, όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, τοπικής Αγίας. Η σκεπή του 

ξωκλησιού αυτού κρατάει πάνω της 17 πελώρια δέντρα, χωρίς να υπάρχουν ίχνη από ρίζες. Το μέρος 

είναι ειδυλλιακό και συμπληρώνεται από το νερό που τρέχει κάτω από το εκκλησάκι και το οποίο 

λίγο πιο κάτω κινεί ολόκληρο νερόμυλο, που αλέθει και παράγει ρεύμα. Εκεί ακριβώς θα 

γευματίσουμε ανάμεσα στο πράσινο και τις τεχνητές λιμνούλες με τους καμαρωτούς κύκνους. 

Στάση για προσκύνημα και γεύμα. Επιστροφή στο Περιστέρι το απόγευμα. 

Τιμή συμμετοχής:  15€ 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 
 

09 - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                                           2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 
1η μέρα Σάββατο: Αναχώρηση νωρίς το πρωί  από το Περιστέρι με προορισμό τη Ραφήνα. Επιβίβαση 

στο καράβι και άφιξη στην Τήνο περίπου στις 11:00. Αμέσως θα μεταβούμε στη Μονή  

Κεχροβουνίου, εκεί όπου μόνασε η Αγία Πελαγία. Στάση για προσκύνημα. Κατόπιν θα 

επισκεφθούμε το χωριό Βολαξ, το οποίο περιβάλλεται από γρανιτένιους βράχους. Ένα μοναδικό 

τοπίο στον κόσμο. Εδώ πιθανόν θα έχουμε και το γεύμα μας. Στη συνέχεια θα πάμε στην πόλη. 

http://www.peristeritravel.gr/
mailto:peristeritravel@gmail.com


Ελεύθεροι για προσκύνημα στην Παναγία Ευαγγελίστρια και καφεδάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική βόλτα στην πόλη της Τήνου. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα Κυριακή: Προαιρετικό πρωινό ξύπνημα για επίσκεψη της εκκλησίας και παρακολούθηση 

της θείας λειτουργίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να πάρουμε το πρωινό μας.  Αφού πάρουμε 

της αποσκευές μας θα επισκεφθούμε το χωριό Πύργο, όπου βρίσκεται το σπίτι-μουσείο του 

Γιαννούλη Χαλέπα και η Σχολή Καλών Τεχνών. Εν συνεχεία μικρή στάση στον Πάνορμο για μια βόλτα 

στη θάλασσα. Επιστροφή στη πόλη της Τήνου και ελεύθεροι για προσκύνημα, φαγητό, ψώνια και 

καφεδάκι. Επιβίβαση στο καράβι νωρίς το απόγευμα και άφιξη στην Ραφήνα.  Επιστροφή στο 

Περιστέρι το βραδάκι. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 110€           

Περιλαμβάνει:  

 Πούλμαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

 Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* “TINOS BEACH” δίπλα στη θάλασσα 

 Πλούσιο πρωινό μπουφέ 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΡΑΦΗΝΑ- ΤΗΝΟ- ΡΑΦΗΝΑ 

 

 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ– ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΖΕΜΕΝΟΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ 
(για αυτούς που λατρεύουν το πράσινο) 

Αναχώρηση από το Περιστέρι το πρωί. Πιθανή στάση καθ΄ οδόν  για καφέ. Στη συνέχεια, κατόπιν 
ωραίας διαδρομής, θα φθάσουμε στους πρόποδες του Παρνασσού, στην γυναικεία μονή της 
Ιερουσαλήμ. Στάση για προσκύνημα στο όμορφο, ιστορικό μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα 
στα έλατα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στο Ζεμενό, όπου θα έχουμε το γεύμα μας. Έπειτα θα 
αναχωρήσουμε για την Αράχωβα, όπου θα πιούμε το καφεδάκι μας και θα περπατήσουμε στα 
γραφικά, πλακόστρωτα σοκάκια. Επιστροφή στο Περιστέρι το απόγευμα 
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 15€           

 
 
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ   – ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ - ΛΕΒΙΔΙ 
Αναχώρηση το πρωί από το Περιστέρι. Μικρή στάση καθ’ οδόν για καφέ. Συνεχίζουμε για την Κάψια 
Μαντινείας για να επισκεφθούμε το ομώνυμο σπήλαιο. Το σπήλαιο πρωτοανακαλύφθηκε το 1887, 
ενώ οι έρευνες έφεραν στο φως θραύσματα ανθρώπινων οστών και λυχνάρια του 5ου αιώνα μ.Χ. 
Παραμονή για επίσκεψη. Στη συνέχεια  θα μεταβούμε στην Μονή Κερνίτσης, χτισμένη τον 11ο αιώνα 
που χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας ως κρυφό σχολειό. Παραμονή για 
προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το έχουμε στην όμορφη Βυτίνα, ένα χειμερινό 
τουριστικό χωριό, λόγω των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων. Στην επιστροφή μικρή στάση στο 
Λεβίδι για καφεδάκι. Επιστροφή στο Περιστέρι το απόγευμα.  
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 15€           



31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                               ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
 

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
Αναχώρηση από το γραφείο περίπου στις 14:00 για την Νέα Μάκρη. Στάση για προσκύνημα στον 
Όσιο Έφραιμ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παραλία της Νέας Μάκρης για καφεδάκι. Επιστροφή 
στο Περιστέρι το απόγευμα. 
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 10€           

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

06 - 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                                                                           2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ – ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΝΕΟΥ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
Αναχώρηση από το Περιστέρι το πρωί. Με μια μικρή στάση για καφέ κι αφού περάσουμε το Κιάτο, 
αρχίζουμε να ανεβαίνουμε το όρος της Ζήριας, έχοντας για συντροφιά μας δεξιά κι αριστερά 
απέραντο πράσινο.  Δια μέσου κατάφυτης περιοχής θα φθάσουμε στην τεχνητή λίμνη Δόξας, που 
βρίσκεται στην καρδιά του  Φενεού σε υψόμετρο 900μ. Εδώ Θα κάνουμε μικρή στάση για να 
επισκεφθούμε την  Μονή του Αγίου Γεωργίου, του 17ου αιώνα με το κρυφό σχολειό, το οποίο 
προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα του 1821 και έγινε επίκεντρο επαναστατικών 
γεγονότων. Το μεσημέρι θα κάνουμε στάση στην Στυμφαλία για γεύμα. Με μια μικρή στάση 
επιστρέφουμε στο Περιστέρι το απογευματάκι. 
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 15€           

 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 
Αναχώρηση από το γραφείο το πρωί. Στάση για καφέ στη Νέα Αρτάκι. Στη συνέχεια, διαμέσου 
πευκόφυτης διαδρομής φθάνουμε στο Προκόπι. Εδώ θα κάνουμε στάση 1 ώρα περίπου για να 
προσκυνήσουμε το ιερό ΣΚΗΝΩΜΑ του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΡΩΣΣΟΥ. Ακολούθως θα πάμε σε ταβέρνα, 
κοντά στο μοναστήρι. Το απόγευμα θα κάνουμε στάση για καφέ, στα στενά του Ευρίπου στη Χαλκίδα, 
όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο της παλίρροιας. Επιστροφή στο Περιστέρι το 
απόγευμα. 
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 15€           



28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                                                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΜΟΝΗ ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗ 
Αναχώρηση από το Περιστέρι το πρωί. Μικρή στάση καθ’ οδόν. Στη συνέχεια αφού περάσουμε το 
Ξυλόκαστρο ανηφορίζουμε για την ορεινή Κορινθία, στο όρος Κυλλήνη. Βουνό με μυθολογικές 
ιστορίες και τοπικές παραδόσεις με νεράιδες και ξωτικά.  Φτάνουμε στα άνω Τρίκαλα Κορινθίας και 
στον Άγιο Βλάσση, γυναικείο μοναστήρι, σε ύψος 1.100μ., χτισμένο το 1.400, όταν βρέθηκε και η 
θαυματουργή εικόνα του. Εδώ θα κάνουμε στάση για προσκύνημα. Αναχωρούμε για τα Τρίκαλα, 
που είναι φωλιασμένα στις πλαγιές του οροπεδίου της Ζήρειας και αποτελούνται από τρεις 
συνοικίες, τα Κάτω Τρίκαλα, τα Μεσαία και τα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Τοπία ειδυλλιακά με έλατα 
και τρεχούμενα νερά. Στάση στα Τρίκαλα για γεύμα. Επιστροφή στο Περιστέρι το απογευματάκι με 
μία στάση στο Κιάτο για καφέ. 
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο : 15€           

 

 
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  
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