
 

 

 

 

 

Ιερός Αγίας Βαρβάρας Ιλίου 



Εκδρομή στη Σερβία 
Νις, Νόβι Σαντ, Βελιγράδι 

Θεσσαλονίκη-Άγιος Παΐσιος 

Παρασκευή 3 ως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 

Οδική εκδρομή με πολυτελή λεωφορεία, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξε-

νοδοχεία 4* και 3*, με πρωινό και ένα πλήρες γεύμα1 κάθε ημέρα 

ΜΟΝΟ 280€ 
Αφορά δίκλινο δωμάτιο και περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και ασφαλιστική κάλυψη (αστική, ια-

τροφαρμακευτική), ενώ δεν περιλαμβάνονται τυχόν είσοδοι σε μουσεία ή άλλους χώρους,  

αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

Προσεκτικά επιλεγμένη ως προορισμός η Σερβία… 

Μία χώρα ασφαλής, χριστιανική ορθόδοξη, γεμάτη με ανθρώπους 

που αγαπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες και πολλούς που μιλούν 

την ελληνική γλώσσα, με πνευματικότητα, πάμπολλα μοναστήρια, ε-

ντυπωσιακούς Ιερούς Ναούς και μνημεία πολιτισμού.  

Μία χώρα με ανοιχτές πληγές από τη δίνη του πολέμου της δεκαε-

τίας του ’90 αλλά και με υψηλό φρόνημα! 

Εκεί όπου εδρεύει ένας «άνθρωπός μας», ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Έγγρας Ιερώνυμος, ο οποίος υπηρέτησε ως Αρχιμανδρίτης στον 

Ναό μας και μας περιμένει με αγάπη, να μας φιλοξενήσει και να μας 

ξεναγήσει στον τόπο του. 

Δηλώστε συμμετοχή στους νεωκόρους του Ναού, στο τηλέφωνο 

2102610455 και στο ag.varvara@imiliou.gr. 

Απαραίτητη η κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 

λατινικούς χαρακτήρες ή Διαβατηρίου σε ισχύ! 

                                                           

1
 Στη διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη θα προσφερθεί μόνο πρωινό. 

Παρασκευή 3 Ιουνίου – Ημέρα πρώτη 

Συγκέντρωση στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στις 5 το πρωί. Έχουμε 

μπροστά μας το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού, τώρα που είμαστε 

ακόμη ξεκούραστοι και κεφάτοι! Με αρκετές στάσεις, θα περάσουμε τα 

σύνορα και θα αναπαυθούμε στη Νις, την πατρίδα του Αγίου Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. 

Σάββατο 4 Ιουνίου – Ημέρα δεύτερη  

Περιήγηση στον καθεδρικό ναό της Αγ. Τριάδος, το κάστρο και άλλα 

μνημεία της πόλης. Συνάντηση με σέρβο ιερέα που μιλά την ελληνική, 

ο οποίος θα μας παρουσιάσει πτυχές της ζωής της τοπικής κοινότητας. 

Αναχώρηση για Νόβι-Σαντ. Υποδοχή από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 

και ανάπαυση. 

Κυριακή 5 Ιουνίου – Ημέρα τρίτη  

Θεία Λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι του Κόβιλ, ιερουργούντος 

του Επισκόπου Έγγρας. Περιήγηση στα εντυπωσιακά κελάρια παρα-

γωγής rakija αλλά και στα μοναστήρια της Φρούσκα Γκόρα, το κό-

σμημα της Σερβίας, ένα «άγιο όρος» μεγάλου φυσικού κάλλους, γεμάτο 

από μοναστήρια. Το απόγευμα βόλτα στην πόλη και ανάπαυση. 

Δευτέρα 6 Ιουνίου – Ημέρα τέταρτη  

Περιήγηση στα αξιοθέατα του Νόβι-Σαντ, τον ποταμό Δούναβη και τα 

μνημεία της πόλης. Αναχώρηση για Βελιγράδι. Βραδινή επίσκεψη στην 

πρωτεύουσα της Σερβίας και ανάπαυση στο ξενοδοχείο. 

Τρίτη 7 Ιουνίου – Ημέρα πέμπτη  

Επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Βελιγραδίου, 

έναν από τους μεγαλύτερους ορθόδοξους Ναούς στον κόσμο. Περιή-

γηση και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. 

Τετάρτη 8 Ιουνίου – Ημέρα έκτη 

Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, σύντομη περιήγηση 

στα πολυάριθμα μνημεία της πόλης και αναχώρηση για το ησυχαστή-

ριο της Σουρωτής, το οποίο άνδρωσε πνευματικά αλλά και εκοιμήθη ο 

Άγιος Παΐσιος. Προσκύνημα στον τάφο του Αγίου και αναχώρηση για 

την Αθήνα. Το βράδυ, άφιξη στην πόλη μας, το Ίλιον. 
  


