
 

 
 
    
 

Αναχώρηση : 25 Μαίου  Πέμπτη    Λάρνακα – Τελ Αβίβ     09.35 – 10.40 
      Επιστροφή  :  28 Μαίου  Κυριακή   Τελ  Αβίβ – Λάρνακα   15.50 – 16.55 

Πέμπτη 25/5/2023 : 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: 26/5/2023 : Φρέαρ του Ιακώβ 
-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος... 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε πρώτη επίσκεψη στη 
Βηθανία τη γυναικεία Μονή Μάρθας και Μαρίας, θα 
έχουμε ολοήμερη εκδρομή στην Ιεριχώ όπου καθ’ 
οδόν θα δούμε εξωτερικά τη Νεκρά Θάλασσα.  
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου 
Γερασίμου και εν συνεχεία επίσκεψη στον Ιορδάνη 
ποταμό στο σημείο που  εβαπτίσθη ο Κύριος για το 
συμβολικό βάπτισμα των προσκυνητών. Ακολούθως  
θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Προφήτη 
Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), θα 
συνεχίσουμε με επίσκεψη στο  Σαραντάριο Όρος 
(προαιρετικό με τελεφερίκ) . Μετά αναχωρούμε για 
την Ναπλούς με τελευταία μας επίσκεψη στο Φρέαρ 
του Ιακώβ εκεί όπου έγινε η συνάντηση του Κυρίου 
με την Σαμαρείτιδα την μετέπειτα Αγία Φωτεινή και 
προσκύνημα το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου 
Φιλουμένου του Κυπρίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο . Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Σάββατο : 27/5/2023 : Πεϊτσαχούρ - Άγιο 
Σάββα–Καταμόνας-Τιμίου Σταυρού-Όρος Ελαιών 
Μετά το πρόγευμα πρώτη επίσκεψη στο χωριό των 
ποιμένων (Πεϊτσαχούρ) που πρώτοι οι ποιμένες 
επισκέφθηκαν τον γεννηθέντα Χριστό μας . Εν 
συνεχεία επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου 
του Κοινοβιάρχου και μετά το ανδρικό μοναστήρι 
του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου (προαιρετικά με 
Mini Bus).  Με την άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα 
επισκεφθούμε τη Μονή του Τιμίου Σταυρού, το 
Καταμόνας και συνεχίζουμε με το Όρος των Ελαιών 
(έγινε η Ανάληψης του Κυρίου) με επίσκεψη στον 
Ναό των Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο  

ξενοδοχείο . Δείπνο και  διανυκτέρευσης . 
 

Κυριακή 28/5/2023 : Λειτουργία στο Ναό της 
Αναστάσεως–Γολγοθά-Αποκαθήλωση–Τελ Αβιβ-Λ/κα 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για να παραστούμεν σε 
εκκλησιασμό στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, 
χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Ευλαβικό προσκύνημα 
στον Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας.  Μετά θα έχουμε 
ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, 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 . Συνεχίζουμε 
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 . 
●  3 βράδια σε  Ξενοδοχείο  4* στη Βηθλεέμ, με ημιδιατροφή . 
●  Όλες οι Εκδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με  
    κλιματιζόμενο  λεωφορείο .  
●  Ασφάλεια Εισόδου στο Ισραήλ . 
●  Αρχηγός, έμπειρος συνοδός & ξεναγός του γραφείου σας . 
●  Ενημερωτικά έντυπα σας εκδρομής . 
 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :                     
●  Ότι  δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
●  Ποτά και Αχθοφορικά . 
●  Φιλοδωρήματα €5 το άτομο . 
●  Προαιρετικά προσωπική ταξιδιωτική Ασφάλεια & Covid-19 (€35.000)=€15  
●  Οι μεταφορές σας με  λεωφορείο  στο αεροδρόμιο Λάρνακας . 
 

Σημείωση : Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40 
 

Ημερ. Έκδοσης : 14/12/2022 

● Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 28 Νοεμβρίου 2023  

● Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 21 Απριλίου 2023 
   Νοουμένου  ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις   

●  Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €200  

● Μετά τις 21 Απριλίου 2023, η τιμή αλλάσει αναλόγως της 
   Νέας τιμής που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία  

Σημείωση :  Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα . 
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