
E. FELLOUKA TRAVEL & TOURS LTD 

Αρμενίας 22, Ακρόπολη 

3ος Όροφος, διαμ.202 

Τηλ.  :  357 22460777 

Kιν.   :  357 99329777, 357 99621332 

Φαξ. :  357 22447878 

Email. : nazoreos@nazoreostravel.com.cy 

 

8ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ) ΚΑΙ ΣΙΝΑ   
 

Αναχώρηση:  Λάρνακα-Τελ Αβίβ 01/03/2020 Α3 560  13:00-13:55 

Επιστροφή: Τελ Αβίβ-Λάρνακα 08/03/2020 Α3 561  14:45-15:40 

 

 

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

Τελ-Αβίβ. Άφιξη. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Άφιξη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για προσκύνημα στον Τάφο της Παναγίας, στον τόπο λιθοβολισμού του 

Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και στο Όρος των Ελαιών (τόπος προδοσίας και προσευχής). Συνάντηση με 

τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ. Στη συνέχεια ξενάγηση στον Πανίερο Ναό 

της Αναστάσεως και τα 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. Συνεχίζουμε με την Οδό του Μαρτυρίου, Αγία 

Βερονίκη, Σίμωνα Κυρηναίου, Πραιτόριο (Φυλακές του Χριστού και των ληστών), Φυλακή του 

Αποστόλου Πέτρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην περιοχή της Γαλιλαίας. Θα πάμε για προσκύνημα στο 

όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Σωτήρος). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για  τη Ναζαρέτ όπου 

βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού και στην Κανά στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου (όπου  

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

το ξενοδοχείο. Καθοδόν  επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη.  

Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για Νεάπολη για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Φωτεινής 

(Σαμαρείτιδας) στο Φρέαρ του Ιακώβ, όπου βρίσκεται και το λείψανο του Αγίου Φιλούμενου. 

Ακολούθως επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χοζεβά.  Συνεχίζουμε για Ιεριχώ 

όπου θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος, και τον Ιορδάνη Ποταμό – τόπος βαπτίσεως του Κυρίου, 

όπου θα γίνει αγιασμός και συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. Χρόνος για γεύμα (προαιρετικό). 

Στη συνέχεια επίσκεψη στη Βηθανία για προσκύνημα  στη γυναικεία Μονή της Μάρθας και Μαρίας 

(αδελφές του Λαζάρου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.  Διανυκτέρευση.      

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Όρος Σινά μέσω των συνόρων Εϊλάτ και Τάμπα με ενδιάμεσους σταθμούς. 

Άφιξη στο Σινά.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα όσοι επιθυμούν μπορούν να ανεβούν στην 

Αγία Κορυφή, όπου ο Θεός έδωσε τις δέκα εντολές στο Μωυσή. Οι υπόλοιποι μπορούν να 

παρακολουθήσουν τον εσπερινό στη Μονή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

1
η
 ΜΕΡΑ : ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

3
η
 ΜΕΡΑ : ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ-ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ 

4
η
 ΜΕΡΑ : ΙΕΡΙΧΩ-ΣΑΜΑΡΕΙΑ 

2
η 

ΜΕΡΑ : ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- 

ΟΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ 

 

5
η
 ΜΕΡΑ : ΕΙΛΑΤ-ΤΑΜΠΑ-ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ 



 

 

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. Πρόγευμα. Αναχώρηση για Βηθλεέμ μέσω των συνόρων Τάμπα και 

Εϊλάτ. Στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στη Βηθλεέμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση 

 

 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε επίσκεψη στη Βηθλεέμ για ευλαβικό προσκύνημα στο Σπήλαιο της 

Γεννήσεως και θα συνεχίσουμε για το χωριό των ποιμένων (Πετσαχούρ), που είναι μετόχι του Αγίου 

Σάββα. Συνεχίζουμε για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη 

και στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού.  Ακολούθως επίσκεψη στην Αγία 

Σιών, όπου θα δούμε το Υπερώο, όπου τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος και η επιφοίτηση του Αγίου 

Πνεύματος και την οικία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (τόπος Κοίμησης της Θεοτόκου). Στη συνέχεια 

αναχώρηση για το Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ για την πτήση της επιστροφής. Καθοδόν προσκύνημα στην 

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λύδδας, όπου και ο τάφος του Αγίου. 

 

Τιμή:        

Σε Δίκλινο ή Τρίκλινο             € 790 

Σε Μονόκλινο     € 940 

 

Η τιμή περιλαμβάνει : 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Τελ Αβίβ-Λάρνακα (περιλαμβάνει αποσκευή 20 κιλών, 

χειραποσκευή 8 κιλών και σακίδιο στην πλάτη). 

� Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

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

στο Ισραήλ και όλες τις μεταφορές στο Σινά. 

� 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ με πρωινό και δείπνο. 

� 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Σινά με πρόγευμα και δείπνο. 

� Ελληνόφωνο ξεναγό, συνοδό του γραφείου  μας.  

� Ταξί στο Όρος Θαβώρ και Ιερά Μονή Αγίου Σάββα. 

� Βίζα εισόδου στο Σινά. 

� Φόρος αναχώρησης από το Ισραήλ (Τάμπα-Σινά). 

� Ασφάλεια ταξιδιού. 

� 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). 

 

Σημειώσεις:  

• Η δήλωσή σας για να γίνεται αποδεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριό σας, που 

πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας,  και €200 ως προκαταβολή, 

το αργότερο μέχρι 15/01/2010, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. 

• Οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή του εισΙτηρίου/φόρων λόγω καυσίμων μετά τις 15/11/2019 θα 

επιβαρύνει τους προσκυνητές. 

• Αλλαγή στη σειρά επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων. 

7
η
 ΜΕΡΑ : ΒΗΘΛΕΕΜ-ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ-ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

6
η
 ΜΕΡΑ : ΣΙΝΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ 

8
η
 ΜΕΡΑ : ΒΗΘΛΕΕΜ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΛΑΡΝΑΚΑ 



 

 

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 ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/11/2019 

ΝΑΖ 13Ν-2020 


