
 
 
 

    

Αναχώρηση : 1  Ιουνίου  Πέμπτη                Λάρνακα – Τελ Αβίβ  09.35 – 10.40 
Επιστροφή  : 5  Ιουνίου  Δευτέρα (Κατακλ.) Τελ Αβίβ - Λάρνακα 15.50 – 16.55 

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 : Λ/κα – Τέλ Αβίβ –
Λύδδα - Γεθσημανή - Βηθλεέμ - Ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση των επιβατών στις 06.30 το πρωί στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας (με λεωφορείο από το γραφείο στις 
06.00 το πρωί). Έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση με 
πτήση στις 09.35 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη στο αεροδρόμιο 
του Τέλ Αβίβ στις 10.40. Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
πρώτη επίσκεψη στο τάφο του Αγίου Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου στη Λύδδα. Συνεχίζουμε για την 
Γεθσημανή με ευλαβικό προσκύνημα στον Ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Τάφος της Παναγίας μας), 
επίσκεψη στο τόπο προδοσίας και προσευχής και τον τόπο 
λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στέφανου.  Εν συνεχεία 
για τη Βηθλεέμ με ευλαβικό προσκύνημα στο Σπήλαιο της 
Γεννήσεως και το σπήλαιο των Νηπίων . Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευσης . 

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 : 
Βηθλεέμ–Εϊλάτ–Τάπα–Μονή Αγίας Αικατερίνης 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Εϊλάτ που είναι ένα 
διεθνές σύνορο μεταξύ του Eilat στο Ισραήλ και της Taba 
στην Αίγυπτο. Έλεγχος διαβατηρίων και μετά το 
συνοριακό πέρασμα αναχωρούμε για την Ιερά Μονή της 
Αγίας Αικατερίνης στο Σινά . Άφιξη στη Μονή της Αγίας 
Αικατερίνης όπου θα παραστούμεν στον Εσπερινό της 
Μονής . Μετά θα έχουμε τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
κοντά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης . Δείπνο και 
διανυκτέρευσης . 

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 : Μονή Αγίας 
Αικατερίνης–Αγία Κορυφή/Αγίας Επιστήμης 
Νωρίς το πρωί θα γίνει η ανάβασης για όσους επιθυμούν  
να ανεβούν στην Αγία Κορυφή (Όρος Χωρήβ) όπου ο 
Θεός παρέδωσε  τις Δέκα Εντολές στο Μωϋσή. Από 
πατέρες της Μονής θα γίνει Θεία λειτουργία στο 
παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος,  πάνω στην Αγία Κορυφή 
(Θεοβάδιστον Όρος Σινά). Όσοι  δεν μπορούν να ανεβούν 
στην Αγία Κορυφή, μπορούν να επισκεφθούν το Όρος της 
Αγίας Επιστήμης όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι από τον 
4ου αιώνα που εμαρτύρησε η Αγία Επιστήμη και εκεί έζησε 
και ασκήτευσεν 1962-1964 ο Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης . 
Έχετε πάλιν επιλογή να παραστείτε στην Θείαν Λειτουργία 
στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης . Μετά την κατάβαση των 
προσκυνητών  και την ένωση με τους υπόλοιπους θα  
έχουμε πρόγευμα. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας . Το 
απόγευμα μετά τον Εσπερινό θα έχουμε ξενάγηση μέσα 
στο Μοναστήρι, το Καθεδρικό Ναό της Μονής (θα τεθούν  
τα Άγια Λείψανα της Αγίας Αικατερίνης για προσκύνημα),  
το Μωσαϊκό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την Αγία  
Βάτο, την πηγή του Μωϋσέως, το Οστεοφυλάκιο όπου 
βρίσκονται τα λείψανα των Αγίων πατέρων της Μονής και 
το Άφθαρτο Λείψανο του Αγίου Στεφάνου, το 
παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το 
Σκευοφυλάκιο της Μονής που περιλαμβάνει βιβλία από τη 
Βιβλιοθήκη της Μονής που είναι η 2η μεγαλύτερη στο 
κόσμο και εκλεκτές εικόνες από την συλλογή της  
Πινακοθήκη της Μονής που είναι ανεκτίμητης πνευματικής, 
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας . Οι πιο πολλές σπάνιες, 
αρχαίες, κηρωτές εικόνες που είναι του 6ου αιώνα όπου είναι ένα 
τμήμα της συλλογής της Μονής και ανήκει στην Βυζαντινή  

περίοδο (6ου – 10ου αιώνα). Δείπνο και διανυκτέρευση σε 
ξενοδοχείο κοντά στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης.     

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023 : 
Μονή Αγίας Αικατερίνης – Τάπα – Εϊλάτ – Βηθλεέμ 
Το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι της Αγίας 
Αικατερίνης. Μετά θα έχουμε πρόγευμα. Ακολουθεί τακτοποίηση των 
αποσκευών σας στο λεωφορείο και αναχωρούμε για το συνοριακό 
πέρασμα μεταξύ της Taba στην Αίγυπτο και του Eilat στο Ισραήλ . 
Αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στη Βηθλεέμ . Δείπνο και 
διανυκτέρευσης .    
 

Δευτέρα 5/6/2023 /Κατακλ. : Ναό της Αναστάσεως–
Γολγοθά-Πραιτώριο-Οδό Μαρτυρίου-Τελ Αβίβ.. 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, 
όπου θα έχουμε ξενάγηση και προσκύνημα στον Ζωοδόχο Τάφο του 
Κυρίου μας, στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία Αποκαθήλωση, το 
Καθολικό, το Σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το 
παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, του Ακάνθινου Στέφανου, 
τις προσωρινές φυλακές του Χριστού, τον Κίωνα της Φραγκέλλωσης, 
το παρεκκλήσιο του διεμερίσαντο τα ιμάτια μου, το παρεκκλήσιο των 
κλαπών, την Αγία Πόρτα του Ναού, την Αγία Αυλή, την εκκλησία του 
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και το Μετόχι της Γεθσημανή. Θα 
συνεχίσουμε για την Οδό του  Μαρτυρίου με αναφορά  στην  κάθε 
στάση, θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο, την εκκλησία  των 
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος  τους), 
αναφορά στο χώρο του παλαιού Ναού του Σολομώντος,  στην 
προβατική κολυμβήθρα. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Αναχωρούμε 
για το Αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ, άφιξη, τακτοποίηση των 
αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και με πτήση στις 15.50 για τη 
Λάρνακα. Άφιξη 16.55 και μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο. 
 

Η  τιμή  είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει : 
●  Αεροπορικό  εισιτήριο  Λάρνακα–Τελ Αβίβ–Λάρνακα (8 Kg 
    χειραποσκευή διαστάσεων 55Χ45Χ25) & σακίδιο στη πλάτη. 
●  Φόροι  αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων . 
●  Διαμονή 2 βράδια  σε  Ξενοδοχείο 4* στη Βηθλεέμ με ημιδιατροφή 
●  Διαμονή 2 βράδια  σε  Ξενοδοχείο 3* κοντά στο Μοναστήρι της  
    Αγίας Αικατερίνης με ημιδιατροφή . 
● Οι  μεταφορές,  περιηγήσεις  και  ξεναγήσεις  με  κλιματιζόμενα  
   λεωφορεία σύμφωνα με το πρόγραμμα . 
● Ασφάλεια Εισόδου στο Ισραήλ . 
● Εισιτήριο εισόδου, Δήμου της περιοχής της Μονής Αγ. Αικατερίνης 
●  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός & ξεναγός του γραφείου μας . 
●  Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής . 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                    Ημερ. Έκδοσης : 13/12/2022 
●  Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 

●  Ποτά και Φιλοδωρήματα €5 το άτομο . 
●  Φόρος Συνόρων €25, πληρώνονται στο συνοριακό πέρασμα . 
●  Προαιρετικά προσωπική ταξιδιωτική Ασφάλεια & Covid-19 (€35.000)=€15  
●  Οι  μεταφορές σας με  λεωφορείο  στο αεροδρόμιο Λάρνακας . 

Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40 

● Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2023  

● Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 28 Απριλίου 2023, 
   Νοουμένου  ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις   

●  Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €250  

● Μετά τις 28 Απριλίου 2023, η τιμή αλλάσει αναλόγως της 
   Νέας τιμής που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία  

 

 
 
 

Στασίνου 37Α - 2003 Ακρόπολη        
    
 


