
Αναχώρηση: 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1n Μέρα
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο γραφεία του αερο-
δρομίου. Αναχώρηση του αεροπλάνου για Τελ- Αβίβ και 
μετά τις τελωνειακές διατυπώσεις μεταφορά των προ-
σκυνητών με λεωφορεία στα Ιεροσόλυμα και τακτοποί-
ηση στα διάφορα δωμάτια. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.

2η Μέρα
Συγκέντρωση των προσκυνητών στο προαύλιο του Ναού 
της Αναστάσεως και ομαδική είσοδος στο Ναό με τη συ-
νοδεία του καθορισμένου από το Πατριαρχείο ξεναγού 
μας, επίσκεψη και προσκύνημα των Ιερών Προσκυνη-
μάτων που βρίσκονται στο Ναό και τα οποία είναι: Απο-
καθήλωση, Πανάγιος Τάφος, Μη μου Άπτου, Προσωρι-
νές Φυλακές του Χριστού, Παρεκκλήσιο Εκατόνταρχου 
Λογγίνου, Παρεκκλήσιο του διαμερίσαντο τα Ιμάτιά 
μου, το Σπήλαιον της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, 
Παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου και το φρικτό 
Γολγοθά. Ακολούθως επίσκεψη στο ναό του Σολωμό-
ντος, Άγια των Αγίων, στη χρυσή πύλη και στη συνέχεια 
στον Οίκο Ιωακείμ και Άννης, Προβάτινη Κολυμβήθρα, 
Φυλακές του Αγίου Πέτρου και ερχόμενοι στην Οδό του 
Μαρτυρίου (Φυλακές του Χριστού και των ληστών), το 
σπίτι του Σίμωνος του Κυρηναίου, Αγία Βερονίκη και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3n Μέρα
Εκδρομή στη Ναζαρέτ, Τιβεριάδα, Ιορδάνη Ποταμό. 
Ολοήμερος στη Σαμάρεια Φρεάρ του Ιακώβ, Νεάπο-
λη, Τιβεριάδα, Λίμνη της Τιμεριάδος, Ιορδάνη Ποταμό 
όπου θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων και βάπτιση των 
Προσκυνητών και αναχώρηση για Καπερναούμ, Κάνα 
της Γαλιλαίας, Ναζαρέτ (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), 
Θαβώρειο Όρος, το ιερό μέρος όπου δέχτηκε την επί-
σκεψη της Αγίας Τριάδος Μετεμορφώθης εν τω όρη 
Χριστέ ο Θεός. Από τις 8:30 το βράδυ αρχίζει ο πανηγυ-
ρικός εσπερινός και στη συνέχεια πανηγυρική ακολου-
θία (αγρυπνία) της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εδώ 
θα έχουμε την ευλογία να δούμε τη Νεφέλη να κατεβαί-
νει σταδιακά από τον ουρανό και να μας επισκιάζει και 
ω του θαύματος να αρχίζουν αστραπές, λάμψεις στον 
ουρανό χωρίς βροντές.

4η Μέρα
Τελειώνοντας η πανήγυρη, θα αναχωρήσουμε από το 
Όρος Θαβόρ για το ξενοδοχείο μας. Καθ’ οδόν θα επι-
σκεφθούμε το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου όπου 
έγινε ο θηλασμός του Κυρίου από τη Θεοτόκο. Συνέ-
χεια θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το 
απόγευμα επίσκεψη στην πόρτα του Δαυίδ και εκεί θα 
επισκεφθούμε την Αγίαν Σιών, τον Τάφον του Δαυίδ, το 
Υπερώον ο τόπος όπου τελέσθηκε ο Μυστικός Δείπνος, 
το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου όπου εκοιμή-
θη η Θεοτόκος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η Μέρα
Εκδρομή στη Νεκρά Θάλασσα, Όρος των Ελαιών. Ολο-
ήμερος εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά, Ιεριχώ 
(Συκομόρεα), Σαραντάριο Όρος, ύδατα του Ελισσαίου, 
Νεκρά Θάλασσα, μετάβαση στον Παλαιό Ιορδάνη, Βη-
θανία (εκκλησία και Τάφος του Λαζάρου) και στη συνέ-
χεια Γεσθημανή (Τάφος της Παναγίας), Τόπο της Προ-
δοσίας και της Προσευχής, Τόπο Λιθοβολισμού Αγίου 
Στεφάνου, Κολυμβήθρα Σιλωάμ, Όρος των Ελαιών, 
Τόπο της Αναλήψεως και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6n Μέρα
Εκδρομή στη Βηθλεέμ, Χεβρώνα, Ορεινή, Κάτα Μόνας. 
Αναχώρηση για τη Μονή Προφήτου Ηλία και από εκεί 
για Χεβρώνα (Τάφοι Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ) και μετά 
το Ρωσικό Μοναστήρι και Δρυ του Μαβρή (Φιλοξενία 
του Αβραάμ), επιστροφή στον Άγιο Γεώργιο Πετζαλάν, 
Βηθλεέμ, Γέννηση του Χριστού, Τάφους των Νηπίων, 
Μονή Αββά Θεοδοσίου, Μονή του Τίμιου Σταυρού 
(είναι ο τόπος όπου είχε φυτευτεί από το Λωτ το Τρι-
σύνθετο ξύλο με το οποίο κατασκευάσθηκε ο Τίμιος 
Σταυρός), Κάτα Μόνας, Τάφος του Αγίου Συμεών του 
Θεοδόχου, Ορεινήν και επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
αργά το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Τελ-Αβίβ, αφού περάσουμε από τον Άγιο Γεώργιο στη 
Λύδα και προσκυνήσουμε.
____________________________________________

Τιμή Συμμετοχής:

€595 κατ’ άτομο (δίκλινο)
€695 κατ’ άτομο (μονόκλινο)

€550 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - 

Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Διαμονή 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 

και δείπνο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-

ζόμενο λεωφορείο.
• Μίνι μπας για Όρο Θαβώρ και για Λαύρα του 

Αγίου Σάββα.
• Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 8 κιλών.
• Συνοδός/Ξεναγός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.

Οι επιβάτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, το οποίο 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.


