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ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – 8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

Αναχώρηση: Κυριακή των Βαΐων 12/04/2020 Λάρνακα – Τελ Αβίβ LY 2432  17:30-18:35 

Επιστροφή: Κυριακή του Πάσχα 19/04/2020 Τελ Αβίβ – Λάρνακα  LY 2431  15:30-16:35 

 

 
 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ. Άφιξη και μεταφορά στα δωμάτια ή 

το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση. 

 

 

Ολοήμερη εκδρομή στην Τιβεριάδα, Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), Ναζαρέτ (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), 
Κανά της Γαλιλαίας (πρώτο θαύμα - μετατροπή του νερού σε κρασί). Συνεχίζουμε με επίσκεψη στη Λίμνη της Τιβεριάδας, 
Ναό των Αγίων Αποστόλων (Καπερναούμ).   Επιστροφή στα Ιεροσόλυμα. Ακολουθία του Νυμφίου. Διανυκτέρευση. 
 

 

 
 

Εκδρομή στην Ιεριχώ. Αρχίζουμε με επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ (λείψανο Αγίου Φιλουμένου). Ακολούθως επίσκεψη στον 
Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά, Ιεριχώ (Συκομορέα του Ζακχαίου και Σαραντάριο Όρος), Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Αγιασμός στον 
Ιορδάνη ποταμό και συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Βηθανία (Ιερά Μονή  Μάρθας και 
Μαρίας – αδελφές του Λαζάρου), Όρος των Ελαιών (Ανάληψη του Κυρίου). Επιστροφή στα Ιεροσόλυμα. Επίσκεψη στον Τάφο 

της Παναγίας, Κήπο της Γεθσημανή και Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Ακολουθία του Νυμφίου (τροπάριο Κασσιανής). 
Διανυκτέρευση. 

 

 

 
Ολοήμερη εκδρομή στη Βηθλεέμ. Πρώτη επίσκεψη στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, όπου θα παρακολουθήσουμε την 
προηγιασμένη θεία λειτουργία. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου, Μονή Αγίου Σάββα Ηγιασμένου 

(προαιρετικά-άβατο για γυναίκες-η μεταφορά γίνεται με βαν). Ακολούθως επίσκεψη στο Χωριό των Ποιμένων. Καθοδόν 
προς τα Ιεροσόλυμα θα έχουμε επίσκεψη στη Μονή Τιμίου Σταυρού, Καταμόνας (Άγιος Συμεών Θεοδόχος).  Ακολουθία 
Αγίου Ευχελαίου. Προσκύνημα στην Αγία Κολώνα. Διανυκτέρευση. 

 

 

 
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την 

τελετή του Νιπτήρος στην Αγία Αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Ξενάγηση στο Ναό της Αναστάσεως (σε όλα τα 
προσκυνήματα εντός του Ναού): Αγία Αποκαθήλωση, Φρικτός Γολγοθάς, Τόπος ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, Τάφος του 
Χριστού κ.ά. Επίσκεψη στην Οδό του Μαρτυρίου, Πραιτόριο (Φυλακή του Χριστού), Φυλακή Αποστόλου Πέτρου. 

Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Αγία Σιών στο Υπερώο όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος και η Επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος και στο σπίτι του Αγίου Ιωάννη του θεολόγου όπου εδώ εκοιμήθη η Παναγία μας. Το απόγευμα θα 

παρακολουθήσουμε την ακολουθία των Παθών του Κυρίου στο Ναό της Αναστάσεως ή στο Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης ή σε κάποιο άλλο μοναστήρι. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Ακολουθία Μεγάλων Ωρών στον Άγιο Κωνσταντίνο ή στο Πραιτόριο, όπου γίνεται μεταφορά του Τιμίου Σταυρού, δια της 
Οδού του Μαρτυρίου στο Ναό της Αναστάσεως (Αρχιερέας μεταφέρει το σταυρό στον ώμο του). Το απόγευμα ακολουθία 
του Επιταφίου (εγκώμια) σε ένα από τα μοναστήρια της παλιάς πόλης. Περιφορά του Επιταφίου στα στενά δρομάκια της 
παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων.Το βράδυ όσοι επιθυμείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του Επιταφίου στο 

Μεγάλο Ναό. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

1η ΜΕΡΑ: 12/04/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ/ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

2η ΜΕΡΑ: 13/04/2020 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ/ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ-ΘΑΒΩΡ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ 

3η ΜΕΡΑ: 14/04/2020 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ/ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ-ΙΕΡΙΧΩ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-

ΒΗΘΑΝΙΑ-ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  

4η ΜΕΡΑ: 15/04/2020 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ/ ΒΗΘΛΕΕΜ 

5η ΜΕΡΑ: 16/04/2020 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

6η ΜΕΡΑ: 17/04/2020 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 



 

 

 

 

 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στο Ναό 
παρακολουθήσουμε την τελετή του Αγίου Φωτός
τελευταίες μέρες (θα μας δοθούν οδηγίες από το Πατριαρχείο
Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας (ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

 

 
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι παρακολούθηση του 

Ιεροσόλυμα για το Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ
Άφιξη στη Λάρνακα. 

 

Τιμή Προσφοράς κατά άτομο: 
€ 690  σε σπίτια χωρίς πρόγευμα και δείπνο (κοντά στο Ναό)

πλάτη). 

€ 1030  σε ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας με πρόγευμα και δείπνο (κοντά στο Ναό) 

ή Τρίκλινο δωμάτιο (χειραποσκευή 

€ 780 σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο (Βηθλεέμ) σε Δίκλινο ή Τρίκλινο

σακίδιο στην πλάτη). 

Η τιμή περιλαμβάνει: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –
� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων

τις 14/01/2020 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές).  

� Ελληνόφωνο ξεναγό – συνοδό. 
� Ταξί στο Όρος Θαβώρ. 
� Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα.

� Διαμονή 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή σε σπίτια χωρίς 
� 7 γεύματα ή δείπνα για όσους διαμένουν σε 
� Ασφάλεια ταξιδίου (περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδιού
� ΦΠΑ 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 
� Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως 

� Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους.

� Γεύματα για όσους μένουν σε σπίτια.

� Αποσκευή 20 κιλών (για το ξενοδοχείο Ιεροσολύμων)

Γενικοί όροι: 
� Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από το διαβατήριό 

διαβατήριο), το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστο 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, και προκαταβολή 

� Εξόφληση 20 μέρες πριν την αναχώρηση.

� Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα

� Αλλαγή στη σειρά των επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων

� Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΑΟ 4

ΑΤΟΜΟ 
Όροι και πολιτική ακύρωσης: 

• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακ

• 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 

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no

• Για τα σχετικά πακέτα/εκδρομές
ιστοσελίδα μας: 
 https://nazoreostravel.com.cy/ 

• ΤO NAZOREOS TRAVEL & TOURS ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜ

7η ΜΕΡΑ: 18/04/2020 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

8η ΜΕΡΑ: 19/04/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
ελετή του Αγίου Φωτός. Η είσοδος στο Ναό γίνεται πολύ νωρίς. Λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε τις 

τελευταίες μέρες (θα μας δοθούν οδηγίες από το Πατριαρχείο). Το απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ παρακολούθηση 

ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ) στο Μεγάλο Ναό ή σε κάποιο μοναστήρι. 

αρακολούθηση του εσπερινού της Αγάπης στο Ναό της Αναστάσεως
του Τελ Αβίβ. Καθοδόν επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο της Λύδδας

σε σπίτια χωρίς πρόγευμα και δείπνο (κοντά στο Ναό)-(αποσκευή 20 κιλά, χειραποσκευή 

με πρόγευμα και δείπνο (κοντά στο Ναό) GLORIA – ANNEX

(χειραποσκευή 8 κιλά και σακίδιο στην πλάτη). 

ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο (Βηθλεέμ) σε Δίκλινο ή Τρίκλινο (αποσκευή 20 κιλά

– Τελ-Αβίβ – Λάρνακα. 
Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. (Οποιαδήποτε αύξηση μετά  

θα επιβαρύνει τους προσκυνητές).   

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Διαμονή 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή σε σπίτια χωρίς γεύματα.
για όσους διαμένουν σε ξενοδοχείο (μπουφέ-επιλογή νηστίσιμου).
(περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδιού-υπάρχουν όροι). 

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

Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους. 

Γεύματα για όσους μένουν σε σπίτια. 

το ξενοδοχείο Ιεροσολύμων). 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από το διαβατήριό σας (τα παιδιά χρειάζονται το δικό τους 

έχει ισχύ τουλάχιστο 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, και προκαταβολή 

Εξόφληση 20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

των επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων 

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΑΟ 4-5 ΑΤΟΜΑ. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΘΑ 

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

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. 

no show) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου.

/εκδρομές υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την 

 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACTA ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. 

ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

Ημερομηνία 

ΜΕΡΑ: 18/04/2020 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

ΜΕΡΑ: 19/04/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ/ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Κωνσταντίνου και Ελένης. Το μεσημέρι θα 

Η είσοδος στο Ναό γίνεται πολύ νωρίς. Λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε τις 
απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ παρακολούθηση της 

εσπερινού της Αγάπης στο Ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση από 

Άγιο Γεώργιο της Λύδδας, όπου και ο τάφος του Αγίου. 

χειραποσκευή 8 κιλά και σακίδιο στην 

EX ή KNIGHT’S PALACE σε Δίκλινο 

(αποσκευή 20 κιλά, χειραποσκευή 8 κιλά και 

γεύματα. 
επιλογή νηστίσιμου). 

προτεινόμενο. 

παιδιά χρειάζονται το δικό τους 

έχει ισχύ τουλάχιστο 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, και προκαταβολή €250.  

 

ΤΟΜΑ. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ €30 ΤΟ 

€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 

) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου. 

υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την 

ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ 

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2020 

ΝΑΖ 26N-2020 


