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5ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΙΕΡΙΧΩ-ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ-ΘΑΒΩΡ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-ΒΗΘΑΝΙΑ ΒΗΘΛΕΕΜ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα - Τελ Αβίβ
Τελ Αβίβ – Λάρνακα

20/10/2022
24/10/2022

CY 110
CY 11

20:20-21:20
22:20-23:20

1η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση
για το Τελ-Αβίβ. Άφιξη στο Αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ. Επιβίβαση σε κλιματιζόμενο πολυτελές λεωφορείο και
αναχώρηση για Βηθλεέμ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΙΕΡΙΧΩ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την Ιεριχώ, αφού πρώτα περάσουμε από τη Σαμάρεια για επίσκεψη στην Ιερά
Μονή της Αγίας Φωτεινής (Σαμαρείτιδας), στο Φρέαρ του Ιακώβ (λείψανο Αγίου Φιλουμένου). Στη συνέχεια
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Χοζεβά και στον Ιορδάνη ποταμό (στο σημείο όπου εβαπτίσθη ο Χριστός).
Ακολούθως θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος (προαιρετικά ανάβαση με τελεφερίκ), την εκκλησία του
Προφήτη Ελισαίου (Συκομορέα του Ζακχαίου) και την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Καθοδόν
προς τα Ιεροσόλυμα θα επισκεφθούμε στη Βηθανία τη γυναικεία Μονή της Μάρθας και Μαρίας (αδελφές του
Λαζάρου). Θα συνεχίσουμε για το Όρος των Ελαιών και τον Τάφο της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ-ΘΑΒΩΡ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Πρόγευμα. Αμέσως μετά αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στη Βόρεια Παλαιστίνη. Θα επισκεφτούμε τη
Ναζαρέτ, όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Συνεχίζουμε για την Κανά της Γαλιλαίας, όπου έγινε το
πρώτο θαύμα του Κυρίου (μετατροπή του νερού σε κρασί). Ακολούθως επίσκεψη στο Όρος Θαβώρ, όπου
έγινε η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χρόνος για γεύμα στη Λίμνη της Τιβεριάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Εκκλησιασμός. Στη συνέχεια 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). Στη συνέχεια επίσκεψη στην Οδό του Μαρτυρίου – φυλακή του Χριστού και φυλακή του
Αποστόλου Πέτρου και Αγία Σιών με επίσκεψη στο Υπερώο, όπου ετελέσθη ο Μυστικός Δείπνος και την οικία
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (τόπος Κοίμησης της Θεοτόκου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ: ΒΗΘΛΕΕΜ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
Συνεχίζουμε για τη Μονή Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου (άβατο για γυναίκες-οι μοναχοί θα φέρουν λείψανα
για προσκύνημα). Ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή των Ποιμένων στο Χωριό των Ποιμένων
(Πετσαχούρ) και στη Βασιλική και στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη των
Ιεροσολύμων. Αναχώρηση για το Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ για την πτήση της επιστροφής. Καθοδόν επίσκεψη
και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Γωργίου στη Λύδδα, οπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Άφιξη.
Τιμή κατ’ άτομο
Δίκλινο ή τρίκλινο
Μονόκλινο
Παιδί (2-12 χρόνων με 2 μεγάλους)

€ 610
€ 710
€ 530

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ-Αβίβ – Λάρνακα (Περιλαμβάνει αποσκευή 20 κιλά,
χειραποσκευή 10 κιλά και τσάντα του ώμου μέχρι 5 κιλά).
 Όλες τις εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ με πρόγευμα.
 3 δείπνα στο ξενοδοχείο.
 Ελληνόφωνο αρχηγό/συνοδό του γραφείου μας.
 Ταξί στο Όρος Θαβώρ και Ιερά Μονή Αγίου Σάββα.
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 Ασφάλεια ταξιδιού, περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδιού (υπάρχουν όροι) και COVID 19.
 Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει:
 Μεσημεριανό γεύμα.
 Ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.
 Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.
 Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
 Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 PCR αν χρειαστεί.
Γενικοί όροι:
 Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα, αν υπάρχει λόγος, να αλλάζει τη σειρά των επισκέψεων χωρίς
να αφαιρεθεί κάτι από αυτό.
 Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριό σας (τα παιδιά χρειάζονται το δικό τους
διαβατήριο), το οποίο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας.
 Δηλώσεις θα γίνονται δεχτές άμεσα και oxι αργότερα από τις 30/07/2022, δίνοντας €250
προκαταβολή, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί το αργότερο
20 μέρες πριν την αναχώρηση.
 Οποιαδήποτε αύξηση των φόρων ή καυσίμων μετά τις 06/06/2022 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές.
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ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19.
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ TEST (PCR ή RAPID).
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ χωρίς κανένα TEST.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ,

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:
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2022
ΝΑΖ 33Ν-2022

