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5ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ) ΚΑΙ ΣΙΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ-ΙΕΡΙΧΩ-ΣΙΝΑ 
 

Αναχώρηση:  Λάρνακα-Τελ Αβίβ 01/06/2023  U8 104  07:05-08:05 

Επιστροφή: Τελ Αβίβ-Λάρνακα 05/06/2023  U8 108  20:30-21:30  

 

 

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

Τελ-Αβίβ. Άφιξη. Επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν και αναχώρηση για το όρος Σινά. Θα 

περάσουμε από τη  Νεκρά Θάλασσα, Σόδομα και Γόμορα, Σπήλαια Κουμράν, θα διασχίσουμε την έρημο 
Αραβά με τις διάφορες οάσεις και θα φθάσουμε στην παραθαλάσσια πόλη του Εϊλάτ. Θα περάσουμε τα 

σύνορα Ισραήλ – Αιγύπτου της περιοχής Τάμπα και συνεχίζουμε για το Σινά.  Άφιξη στο Σινά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση 
 

 

Εκκλησιασμός στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Ξενάγηση στη Μονή (θα τεθούν τα λείψανα της Αγίας 
Αικατερίνης για προσκύνημα), το Μωσαϊκό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η Αγία Βάτος, η πηγή 
του Μωυσέως, το Οστεοφυλάκιο, το παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά θα 

επισκεφθούμε το Σκευοφυλάκιο της Μονής, που περιλαμβάνει βιβλία από τη Βιβλιοθήκη της Μονής και 
εκλεκτές εικόνες από τη συλλογή της πινακοθήκης της Μονής, που είναι ανεκτίμητης πνευματικής, 
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα, όσοι επιθυμούν, μπορούν να 

ανεβούν στην Αγία Κορυφή, όπου ο Θεός έδωσε τις δέκα εντολές στο Μωυσή. Όσοι δεν μπορούν να 

ανεβούν στην Αγία Κορυφή, μπορούν να ανεβούν στο Όρος της Αγίας Επιστήμης. Εκεί έζησε και 
ασκήτευσε από το 1962-1964 ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.  Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βηθλεέμ   μέσω των συνόρων Τάμπα και Εϊλάτ, έχοντας συντροφιά τη Νεκρά 
Θάλασσα. Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. 
Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Άφιξη στη Βηθλεέμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

 

 

Εκκλησιασμός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. 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). 
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στη Βηθλεέμ. Δείπνο. Διανυκτέρευση 

 

 

Πρόγευμα. Ευλαβικό προσκύνημα στη Βασιλική και στο Σπήλαιο της Γεννήσεως.  Στη συνέχεια επίσκεψη 

και προσκύνημα στην Ιερά Μονή των Ποιμένων στο Πετσαχούρ και στην Ιερά Μάρθας και Μαρίας 
(αδελφές του Λαζάρου στη Βηθανία. Ακολούθως μετάβαση στον Ιορδάνη ποτάμο, όπου θα γίνει 
αγιασμός και συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. Αναχώρηση για το Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ για 

την πτήση της επιστροφής. Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στον Τάφο της Παναγίας.  
 
 

1η ΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2023: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΣΙΝΑ 

4η ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/06/2023: ΒΗΘΛΕΕΜ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑΒΗΘΛΕΕΜ 

5η  ΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/06/2023: ΒΗΘΛΕΕΜ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

2η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2023 : ΣΙΝΑ 

3η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2023: ΣΙΝΑ-ΤΑΜΠΑ- ΕΪΛΑΤ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΒΗΘΛΕΕΜ 



Τιμή κατ’ άτομο:        

Σε Δίκλινο ή Τρίκλινο                  € 695  
Σε Μονόκλινο          € 820 
Παιδί (2-11 χρονών που μοιράζεται το δωμάτιο με 2 μεγάλους) € 630 
 

Η τιμή περιλαμβάνει : 
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Τελ Αβίβ-Λάρνακα (αποσκευή 20 κιλών και χειραποσκευή 5 

κιλών. 
 Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 
 Όλες τις εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 

λεωφορείο στο Ισραήλ και όλες τις μεταφορές στο Σινά. 
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ με ημιδιατροφή.  
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Σινά με ημιδιατροφή.  
 Ελληνόφωνο ξεναγό, συνοδό του γραφείου  μας.  
 Έξοδα εισόδου στο Ισραήλ. 
 Ασφάλεια ταξιδιού (περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδιού και COVID 19) -υπάρχουν όροι (άτομα 

κάτω των 69 ετών). 
 Φ.Π.Α. 

 

Η  τιμή δεν περιλαμβάνει: 
 Μεσημεριανό γεύμα. 
 Ποτά. 
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 
 Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 
 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
 Φιλοδωρήματα (€10 το άτομο). 

 Έξοδα εισόδου στο Σινά (ΤΑΜΠΑ-ΣΙΝΑ) - €30. 
 

Γενικοί όροι:  

 Η δήλωσή σας για να γίνεται αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριό σας (τα 
παιδιά χρειάζονται το δικό τους διαβατήριο), που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες 
μετά την αναχώρησή μας,  και €250 ως προκαταβολή, το αργότερο μέχρι 28/02/2023, 
νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό να εξοφληθεί τουλάχιστο 20 μέρες πριν 
την αναχώρηση. 

 Οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή του εισΙτηρίου/φόρων λόγω καυσίμων μετά τις 03/01/2023 
θα επιβαρύνει τους προσκυνητές. 

 Αλλαγή στη σειρά επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων. 

Όροι και πολιτική ακύρωσης: 

 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού €50 για 

λειτουργικά έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 30% της 

αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 50% της 

αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της 

αξίας του ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση που ήδη εκδόθηκε το εισιτήριό σας και δεν αποδέχεται η αερογραμμή αλλαγή 

ονόματος ή επιστροφή χρημάτων τότε παρακράτηση του κόστους του εισιτηρίου. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου. 

 Για τα σχετικά πακέτα/εκδρομές υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

 https://nazoreostravel.com.cy/ 

 ΤO NAZOREOS TRAVEL & TOURS ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACTA ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/01/2023 
ΝΑΖ 60Ν-2023 


