MATKA LEVOLLISUUTEEN TOMMY HELLSTENIN KANSSA 5.-12.6.2018
KREIKKAAN, PATMOKSEN PYHÄLLE SAARELLE
Levollisuus syntyy kun ihminen elää läsnäolon tilassa. Kun on läsnä tässä hetkessä, on
myös yhteydessä omaan syvyyteensä, sinne missä kaikki on hidasta, levollista ja totta.
Läsnäolemisen tilassa olemme yhteydessä sieluumme. Sielu katselee elämäämme
ylhäältä, ajattomuudesta käsin. Yhteydessä sieluumme saamme arkeemme ikuisuuden
näkökulman. Asetumme polulle johon elämä meitä kutsuu. Carita ja Tommy Hellsten

Levollisuuden polun oppaana kirjailija, terapeutti Tommy Hellsten, Patmoksen
asiantuntijaopas, opetusneuvos, pappi Kalevi Virtanen sekä Kreikan asiantuntija Pirjo
Fragkopoulos.
PATMOKSEN PYHÄ SAARI
Uuden testamentin kirjoihin kuuluva Johanneksen Ilmestys syntyi Patmoksen saarella
ensimmäisen kristillisen vuosisadan lopulla. Tästä seuraa, että Patmos on vuosisatojen
ajan ollut pyhiinvaelluskohde. Saaren maisemaa hallitsee tuhat vuotta sitten rakennettu
munkkiluostari. Nunnaluostari on syntynyt 1930-luvulla.
Patmoksella ei ole omaa lentokenttää, mistä seuraa rauha ja hiljaisuus. Verrattuna
Aigean meren muihin saariin Patmos on hiljainen ja rauhallinen. Kauneutta ja rauhaa
etsivälle matkailijalle se on toiveiden täyttymys.
Patmoksella voi uida, kävellä, rauhoittua, katsella merta ja samalla kyse on pyhästä
saaresta, jolle joka päivä saapuu uusia pyhiinvaeltajia ja vierailijoita, mutta elämän
rytmi on silti rauhallinen ja kuunteleva.
HUOM! Kesä-syyskuussa aurinko paistaa jokaisena päivänä pilvettömältä taivaalta.
PERHEHOTELLI JOANNA
Asumme Grikoksen kylässä noin kahden kilometrin päässä Skalan satamakaupungista
hotelli Joannassa, jonka omistaa ja jota hoitaa Bourniksen perhe. Hotelli on hiljainen,
eikä lähellä ole melunlähteitä. Lähimmät uimarannat ja tavernat ovat 150 metrin
päässä. Erinomaiset kävely mahdollisuudet.

MATKAOHJELMA
1. Päivä 5.6.
Check in Helsingissä kaksi tuntia ennen koneen lähtöä. Tapaaminen lähtöportilla ja viimeistään
Samoksella. Suora tilauslento BLX719 Helsinki - Samos klo 08:00 Helsingistä Samoksen saarelle
(perillä klo 12:00 paikallista aikaa), jossa meitä vastassa on Pirjo Fragkopoulos. Kuljetus
Pythagorionin kaupunkiin. Laivamatka Samos-Patmos, bussikuljetus hotelliin, majoittuminen,
illallinen Diogenes tavernassa meren rannassa.
2. Päivä 6.6.
08.00 Aamiainen
09.00 Johdatus päivään ja retkeen, Kalevi Virtanen
09.45 Lähtö paikallisbussilla retkelle Ilmestyskirjan luolaan ja Skalan kaupunkiin. Paluu hotellille
oman aikataulun mukaisesti.
17.00 Levollisuuden polku: Missä nyt olen?
Mahdollisuus lähteä omakustanteisesti yhdessä illalliselle rantatavernoihin.
3. Päivä 7.6.
08.00 Aamiainen
09.00 Johdatus päivään ja retkeen
09.45 Lähtö paikallisbussilla Johannes-luostariin sekä Choran kaupunkiin. Paluu hotellille oman
aikataulun mukaisesti.
17.00 Levollisuuden polku: Mitä toivon, mistä haaveilen?
Mahdollisuus lähteä omakustanteisesti illalliselle rantatavernoihin.
4. Päivä 8.6.
08.00 Aamiainen
09.15 Tutustumme bussiretkellä muutamiin saaren kohteisiin sekä Evangelismos luostariin. Paluu
hotellille oman aikataulun mukaisesti.
17.00 Levollisuuden polku: Mikä minua estää?
5. Päivä 9.6.
08.00 Aamiainen
09.00 Hetki yhdessä
09.30 Lähdemme kävellen Psili Ammos paratiisirannalle (4 km/ suunta helppoa patikointipolkua)
Paluu oman aikataulun mukaan tai opas Pirjon mukana. Niille, jotka syystä tai toisesta eivät
lähde kävelemään autokuljetus toiselle paratiisirannalle.
17.00 Levollisuuden polku: Mitä tulisi tapahtua, mitä tehdä?
6. Päivä 10.6.
08.00 Aamiainen
09.15 Levollisuuden polku: Mistä saisin voimaa?
Iltapäivä: Aika oman polun mietiskelyyn
Illalla nousu profeetta Elian vuorelle katsomaan auringon laskua, ehtoollisen vietto, osa
matkasta bussilla, osa kävellen, paluu takseilla illan pimettyä, tarvittaessa järjestetään
kuljetusapua
7. Päivä 11.6.
08.00 Aamiainen
09.15 Levollisuuden polku: Mitä löysin?
11.00 Keskustelua matkan kokemuksista
Matka Skalan satamaan ja kantosiipialuksella Samokselle, kuljetus hotelliin, majoittuminen.
8. Päivä 12.6.
08.00 Aamiainen
Mahdollisuus ostosten tekoon
Lähtö hotellista bussilla lentokentälle
Lento BLX720 Samos - Helsinki klo 13:10-17:10

HINTA: 1890 € / hlö kahden hengen huoneessa ( +195 € yhden hengen huoneessa )
Omatoiminen lisäviikko Hotelli Joannassa + 260€.
HINTA SISÄLTÄÄ
Tilauslennot Finnmatkoilta , Helsinki-Samos-Helsinki ,
Laivamatkat Samos-Patmos-Samos,
6 yön majoitus Patmoksella kahden hengen huoneessa Joanna-hotellissa
1 yön majoitus Samoksella kahden hengen huoneessa
1 x illallinen
7 x hotelliaamiainen
Osallistumisen Tommy Hellstenin vetämään Levollisuuden polkuun
Kaikki matkaohjelman mukaiset retket sisäänpääsymaksuineen
VARAUS, MAKSU JA PERUUTUSEHDOT
Ennakko 400 €. Loppumaksu tulee suorittaa 40 vrk ennen lähtöpäivää.
Jos matka peruutetaan:
viimeistään 80 päivää ennen matkan alkua, ennakkomaksu palautetaan.
viimeistään 79- 15 vrk ennen matkan alkua, peritään 50% matkan hinnasta.
viimeistään 14- 0 vrk ennen matkan alkua, peritään 100 % matkan hinnasta.
Muistathan mainita erityisruokavaliosi jo varauksen yhteydessä !
MATKATOIMISTO
Matkan vastuullisena järjestäjänä toimii Ateenassa sijaitseva suomalaisomisteinen EL-VE
Tours, jolla on suuri asiantuntemus ja kokemus sekä Kreikasta että sen saaristosta.
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista!
ILMOITTAUTUMISET
info@ihminentavattavissa.fi (Taina) puh. 045 - 312 3635 tai
info@elvetours.gr (Mia) puh. +30 210 - 3232449
www-sivuja
www.ihminentavattavissa.fi
www. hoteljoanna.com
www.elvetours.gr

