
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498

Αναχωρήσεις: Κάθε Σάββατο όλο τον Μάρτιο του 2020
7 Μαρτίου - 14 Μαρτίου - 21 Μαρτίου - 28 Μαρτίου

ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΙΟΡΔΑΝΙΤΗ - ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ - ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ -
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ - ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΥΔΑ

Συγκέντρωση των εκδρομέων στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς στις 03:00 το πρωί και 
αναχώρηση με το λεωφορείο για το αεροδρόμιο της Πάφου. Αναχώρηση του αεροπλάνου 
στις 06:30 το πρωί και άφιξη στο Τελ Αβίβ στις 07:05. Ακολούθως επιβίβαση σε πολυτελές 
λεωφορείο και αναχώρηση για τον Ιορδάνη Ποταμό, όπου θα γίνει η βάφτιση των προ-
σκυνητών. Ακολούθως για την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.

Στη συνέχεια  για την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, όπου θα αρχίσουμε το προσκύνημα στον 
Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου, στην Αποκαθήλωση, τον Γολγοθά, το παρεκκλήσιο του Εκα-
τόνταρχου Λογγίνου, Μη Μου Άπτου, Διαμερίσαντος τα Ιμάτιά μου, τον τόπο της ευρέ-
σεως του Τιμίου Σταυρού, την Αγία Κολώνα της Φραγγελώσεως. Ακολούθως λίγος χρό-
νος ελεύθερος και μετά θα περπατήσουμε την οδό του Μαρτυρίου, θα επισκεφθούμε τις 
φυλακές του Χριστού, το Πραιτώριο και τον τόπο της προδοσίας, Όρος των Ελαιών, την 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και τον Θεομητορικό Τάφο της Παναγίας στη Γεσθημανή. 

Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, αφού περάσουμε από τον τάφο 
του Αγίου Γεωργίου στη Λύδα.

Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 21:40 το βράδυ. Άφιξη στην Πάφο στις 22:35 και επιβί-
βαση στο λεωφορείο για τη Λάρνακα.

Τιμή Συμμετοχής
€150

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Πάφος - Τελ Αβίβ - Πάφος.
* Μεταφορά από Λάρνακα - Λεμεσό - Πάφο και
 επιστροφή.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή
 κλιματιζόμενα πούλμαν.
* Συνοδό / Ξεναγό.
* Φ.Π.Α.
* Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα ώμου (σχολική) 5 κιλά.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
* Αχθοφορικά, γεύμα, ποτά και φιλοδωρήματα.

Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €50 και το φωτοαντίγραφο
του διαβατηρίου, το οποίο να έχει ισχύ 6 μήνες (δηλαδή να μην λήγει τους τελευταίους 6 μήνες).

* Όσοι θέλουν βαλίτσα των 10 κιλών ή μεγαλύτερη να έρθουν σε επικοινωνία με τον κ. Μάριο Βοσκού.

ΤΡΕΞΤΕ
ΝΑ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!


