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4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

03/05/2018
06/05/2018

Λάρνακα - Τελ Αβίβ
Τελ Αβίβ – Λάρνακα

LY 2432
LY 2431

18:15 – 19:10
16:05 – 17:15

1η Μέρα: Πέμπτη 03/05/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΤΕΛ-ΑΒΙΒ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων
και αναχώρηση με βραδινή πτήση για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ. Επιβίβαση στο
λεωφορείο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Παρασκευή 04/05/2018 ΒΗΘΛΕΕΜ – ΣΑΜΑΡΕΙΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Αμέσως μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για εκδρομή στη Βόρεια Παλαιστίνη, αφού πρώτα πάμε στη
Νεάπολη, Επαρχία Σαμάρειας, όπου θα έχουμε επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ (λείψανο Αγίου Φιλουμένου), αν
το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ναζαρέτ (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της
Γαλιλαίας (πρώτο θαύμα του Χριστού), Θαβώριο Όρος (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Τιβεριάδα. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα. Αμέσως μετά αναχώρηση για Ιεροσόλυμα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή
Αγίου Γερασίμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Σάββατο 05/05/2018 ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΙΧΩ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για Ιεριχώ, όπου θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος (προαιρετικά με τελεφερίκ). Στη
συνέχεια επίσκεψη στον Ιορδάνη ποταμό (στο σημείο όπου εβαπτίσθη ο Χριστός). Καθοδόν προς τα Ιεροσόλυμα
θα επισκεφθούμε στη Βηθανία τη γυναικεία Μονή της Μάρθας και Μαρίας (αδελφές του Λαζάρου). Θα
συνεχίσουμε για τον Τάφο της Παναγίας. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου
θα έχουμε ξενάγηση και ευλαβικό προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας (Άγιο Κουβούκλιο), στο
Φρικτό Γολγοθά, στην Αγία Αποκαθήλωση. Θα συνεχίσουμε με ξενάγηση σε όλα τα εντός του Ναού
προσκυνήματα (το Καθολικό, το Σπήλαιο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το Παρεκκλήσιο του εκατόνταρχου
Λογγίνου, του Ακάνθινου Στέφανου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: Κυριακή 06/05/2018 ΒΗΘΛΕΕΜ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Συνεχίζουμε για το Χωριό των Ποιμένων
(Πετσαχούρ), που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα. Αναχώρηση για το Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Καθοδόν προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο Λύδδας.

Τιμή
Δίκλινο ή τρίκλινο
Μονόκλινο

Ξενοδοχείο 4* Βηθλεέμ
€ 430
€ 510

Η τιμή περιλαμβάνει:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ-Αβίβ – Λάρνακα (χειραποσκευή 9 κιλών)
κιλών).
• Όλες τις εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
λεωφορείο.
• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ με ημιδιατροφή.
• Ελληνόφωνο ξεναγό, συνοδό του γραφείου μας.
• Ταξί στο Όρος Θαβώρ.
καυσίμων.
• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• Ασφάλεια ταξιδίου
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
• Μεσημεριανό γεύμα.
• Ποτά και φιλοδωρήματα.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.
• Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
• Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
• Αποσκευή 20 κιλών (€65)
Σημειώσεις:
 Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
 Η δήλωσή σας για να γίνεται αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριό σας και €200 ως
προκαταβολή το αργότερο μέχρι 05/0
05/03/2018,, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.
θέσεις Το υπόλοιπο ποσό
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση (12/04/2018).
(12/04/201
 Οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου/φόρων λόγω καυσίμων μετά τις 20/01/2018 θα
επιβαρύνει τους προσκυνητές.
 Αλλαγή στη σειρά επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλ
παράλειψη
ψη προσκυνημάτων.
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