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4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΙΧΩ – ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ 

 

Αναχώρηση: Λάρνακα – Τελ Αβίβ 23/05/2019 Πρωί  

Επιστροφή: Τελ Αβίβ – Λάρνακα   26/05/2019 Βράδυ 

 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Μετά τον έλεγχο των αποσκευών και διαβατηρίων, πτήση για 

το Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Βηθλεέμ. Καθοδόν 

προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο Λύδδας, όπου και ο τάφος του Αγίου. Στη Βηθλεέμ θα έχουμε ευλαβικό 

προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την πόλη Νεάπολη, όπου θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Αγίας Φωτεινής 

Σαμαρείτιδας (Φρέαρ του Ιακώβ), νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εδώ βρίσκεται και το 

λείψανο του Αγίου Φιλουμένου. Στη συνέχεια αναχώρηση για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου θα 

έχουμε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε στη Ναζαρέτ το Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Κανά (όπου 

πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνο). Συνεχίζουμε για 

τη λίμνη της Τιβεριάδας, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίων 

Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ιεριχώ, όπου θα επισκεφτούμε το Σαραντάριο Όρος 

(προαιρετική ανάβαση με τελεφερίκ), τη Συκομορέα του Ζακχαίου, τον Ιορδάνη Ποταμό (αγιασμός και 

συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών). Στη συνέχεια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του 

Ιορδανίτη. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας στη Βηθλεέμ (χωριό του 

Αγίου Λαζάρου). Ακολούθως επίσκεψη στον Τάφο της Παναγίας, στο Όρος των Ελαιών, στην Ιερά Μονή 

Αγίου Στεφάνου και στην Ιερά Μονή Αναλήψεως. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου 

Σταυρού και στο Χωριό των Ποιμένων. Ακολούθως μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

Εκκλησιασμός. Στη συνέχεια θα έχουμε ξενάγηση σε όλα τα εντός του Ναού της Αναστάσεως 

προσκυνήματα: Πανάγιος Τάφος, Φρικτός Γολγοθάς, Αγία Αποκαθήλωση, Μη Μου Άπτου, Προσωρινή 

Φυλακή του Χριστού, Εκατόνταρχου Λογγίνου, Διαμερίσαντο τα Ιμάτιά μου, Σπήλαιο της Ευρέσεως του 

Τιμίου Σταυρού, Ακάνθινου Στεφάνου και Κρανίου Τόπος. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Οδό του 

Μαρτυρίου – Αγία Βερονίκη, Σίμωνα Κυρηναίου, Πραιτόριο (Φυλακές του Χριστού και των ληστών) και 

Αγία Σιών, όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος και Οίκο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Χρόνος ελεύθερος. 

Ακολούθως μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.  

1
η
  ΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΤΒΕΡΙΑΔΑ 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ/ ΙΕΡΙΧΩ-ΒΗΘΛΕΕΜ 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ/ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΛΑΡΝΑΚΑ 



Τιμή: Σε Δίκλινο/Τρίκλινο  

 Σε Μονόκλινο   

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

� Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.

� Διαμονή 3 βράδια σε ξενοδ

� 3 δείπνα στο ξενοδοχείο.

� Εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελέ

� Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.

� Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

� Ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό.

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό

� Ποτά και φιλοδωρήματα

� Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

� Αποσκευή 20 κιλών €60 

 

Σημειώσεις: 

� Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα, αν υπάρχει λόγος, να αλλάζει τη σειρά των επισκέψεων 

χωρίς να αφαιρεθεί κάτι από αυτό.

� Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά 

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριό 

τουλάχιστον 6 μήνες από την αναχώρησή σας

20/03/2019, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Τα 

πριν την αναχώρηση.  

 

 

 

 

  € 445  

  € 525 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ – Λάρνακα με μια χειραποσκευή 

Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ. 

δείπνα στο ξενοδοχείο. 

Εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.

Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί. 

Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

συνοδό. 

 

Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό. 

Ποτά και φιλοδωρήματα. 

μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα, αν υπάρχει λόγος, να αλλάζει τη σειρά των επισκέψεων 

χωρίς να αφαιρεθεί κάτι από αυτό. 

Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 17/10/2018 επιβαρύνει τον ταξιδιώτη.

Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριό σας, το οποίο να έχει ισχύ 

τουλάχιστον 6 μήνες από την αναχώρησή σας και €200 προκαταβολή, το αργότερο μέχρι 

, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Τα υπόλοιπα πρέπει να

Ημερομηνία

 

 

 

 

αποσκευή 8 κιλών  

ς κλιματιζόμενο πούλμαν. 

Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα, αν υπάρχει λόγος, να αλλάζει τη σειρά των επισκέψεων 

επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 

σας, το οποίο να έχει ισχύ 

προκαταβολή, το αργότερο μέχρι τις 

υπόλοιπα πρέπει να πληρωθούν 20 μέρες 

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/10/2018 

ΝΑΖ 09Ν-2019 

 

 

 


