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6ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΙΧΩ – ΣΑΜΑΡΕΙΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ  

 

Αναχώρηση:   Λάρνακα – Τελ Αβίβ 12/05/2019    

Επιστροφή: Τελ Αβίβ – Λάρνακα 17/05/2019   

 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση με απογευματινή πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη, επιβίβαση 

στο λεωφορείο και μεταφορά των προσκυνητών στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Αμέσως μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για εκδρομή στη Βόρεια Παλαιστίνη, στη Ναζαρέτ 

(Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας (πρώτο θαύμα του Χριστού), Θαβώριο Όρος 

(Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Ιερά Μονή Αποστόλων – Τιβεριάδα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Αμέσως 

μετά αναχώρηση για Ιεροσόλυμα. Καθοδόν επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του 

Ιορδανίτη. Άφιξη. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση  για τη Σαμάρεια, όπου θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής (τόπος 

όπου βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ και το σκήνωμα του Αγίου Νεομάρτυρα Φιλουμένου). Αμέσως μετά 

αναχώρηση για Ιεριχώ, όπου θα έχουμε επισκέψεις στο Σαραντάριο Όρος, Προφήτη Ελισσαίο, (συκομορέα 

του Ζακχαίου), Ιορδάνη ποταμό, όπου θα γίνει ο αγιασμός και το συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών, 

στο μέρος όπου εβαπτίσθη ο Χριστός. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στη Βηθανία, Ιερά Μονή Μάρθας και 

Μαρίας (Άγιος Λάζαρος). Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας περνώντας για προσκύνημα από τον τάφο της 

Παναγίας μας (Γεσθημανή) στο Όρος των Ελαιών και στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τη Βηθλεέμ, όπου θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το Χωριό των 

Ποιμένων, την Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και την Ιερά Μονή Αγίου Σάββα (άβατο 

για τις γυναίκες). Στη συνέχεια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Θεοδόχου (Κατά Μόνας). Τέλος 

επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Αρχίζουμε με προσκύνημα και ξενάγηση στο Ναό της Αναστάσεως και στα εντός του Ναού 

προσκυνήματα: Φρικτό Γολγοθά, Αγία Αποκαθήλωση, Πανάγιο Τάφο, Μη μου άπτου, Προσωρινή φυλακή 

του Χριστού, Εκατόνταρχου Λογγίνου, Διαμερίσαντο τα ιμάτιά μου, Σπήλαιο της ευρέσεως του Τιμίου 

Σταυρού, Ακάνθινου στεφάνου και Κρανίου τόπο (Παρεκκλήσι του Αδάμ). Επίσκεψη στο Πατριαρχείο, 

συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα 

επισκεφθούμε την Οδό του Μαρτυρίου: Αγία Βερονίκη, Σίμωνα Κυρηναίου, Πραιτόριο, (Φυλακές του 

Χριστού και των ληστών), Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην Αγία Σιών, Υπερώο 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΙΕΡΙΧΩ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

5
η
 ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 



(όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος) και στο σπίτι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (όπου έγινε η Κοίμηση της 

Θεοτόκου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 

 

Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος (μπορούμε να επισκεφθούμε ξανά τον 

μοναστήρια εντός των τειχών). Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Καθοδόν προσκύνημα στην 

Μονή Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα, όπου και ο τάφος του Αγίου.

 

Τιμή:  

 Δίκλινο/τρίκλινο  

 Μονόκλινο   

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.

� Όλες τις εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 

(στους Αγίους Τόπους). 

� 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στα Ιεροσόλυμα με πρόγευμα και δείπνο.

� Ταξί για ανάβαση στο Όρος Θαβώρ και Ιερά Μονή Αγίου Σάββα.

� Αρχηγό – ξεναγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Μεσημεριανό γεύμα  

� Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.

� Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

 

Σημειώσεις: 

� Η δήλωσή σας πρέπει να

τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας,

αργότερο μέχρι τις 12/03/2019,

καταβληθεί το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση (περιορισμένος αριθμός θέσεων). Θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας.  

� Αν κάποιος δεν θα μεταφέρει αποσκευή 20 κιλών η τιμή θα μειωθεί κατά 

 

 

 

6
η
 ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ

(όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος) και στο σπίτι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (όπου έγινε η Κοίμηση της 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

Πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος (μπορούμε να επισκεφθούμε ξανά τον Πανάγιο Τάφο 

μοναστήρια εντός των τειχών). Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Καθοδόν προσκύνημα στην 

Λύδδα, όπου και ο τάφος του Αγίου. 

€680 

€890 

Λάρνακα-Τελ Αβίβ-Λάρνακα (αποσκευή 20 κιλά και χειραποσκευή 9 κιλά)

Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στα Ιεροσόλυμα με πρόγευμα και δείπνο.

Ταξί για ανάβαση στο Όρος Θαβώρ και Ιερά Μονή Αγίου Σάββα. 

ξεναγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

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

τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας, και €300 προκαταβολή. Δηλώσεις θα δεχτούμε το 

12/03/2019, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να 

το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση (περιορισμένος αριθμός θέσεων). Θα τηρηθεί 

Αν κάποιος δεν θα μεταφέρει αποσκευή 20 κιλών η τιμή θα μειωθεί κατά €55.

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2019 

 

 

ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

(όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος) και στο σπίτι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (όπου έγινε η Κοίμηση της 

Πανάγιο Τάφο ή κάποια από τα 

μοναστήρια εντός των τειχών). Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Καθοδόν προσκύνημα στην Ιερά 

Λάρνακα (αποσκευή 20 κιλά και χειραποσκευή 9 κιλά). 

εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στα Ιεροσόλυμα με πρόγευμα και δείπνο. 

Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο. 

σας, το οποίο πρέπει να έχει ισχύ 

0 προκαταβολή. Δηλώσεις θα δεχτούμε το 

νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να 

το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση (περιορισμένος αριθμός θέσεων). Θα τηρηθεί 

€55. 

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2019  
ΝΑΖ 45Ν-2019 


