Αναχώρηση LY : 25 Ιουνίου Πέμπτη Λάρνακα–Τελ Αβίβ 08.35 – 09.40
Επιστροφή LY : 28 Ιουνίου Κυριακή Τελ Αβίβ-Λάρνακα 15.45 – 16.50
Πέμπτη 25/6/2020 :
Λάρνακα–Τέλ Αβίβ–Λύδδα-Ιερουσαλήμ-Ξενοδ.
Συγκέντρωση των επιβατών στις 06.00 το πρωί στο
αεροδρόμιο Λάρνακας (με λεωφορείο από το
γραφείο στις 05.30 το πρωί). Έλεγχος διαβατηρίων
και αναχώρηση με πτήση στις 08.35 για το Τέλ Αβίβ.
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ στις 09.40.
Επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στη Λύδδα
με επίσκεψη στο τάφο του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου. Συνεχίζουμε για την Αγία πόλη της
Ιερουσαλήμ με επίσκεψη στο Πραιτώριο, την
εκκλησία των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης (εκεί
ήταν η οικία τους), αναφορά στο χώρο του παλαιού
Ναού του Σολομώντος, την προβατική κολυμβήθρα
και τις στάσεις στην Οδό του Μαρτυρίου. Μεταφορά
και τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Παρασκευή: 26/6/2020 = Φρέαρ του Ιακώβ
-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος...
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή
στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου.Εν συνεχεία επίσκεψη στον
Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που εβαπτίσθη ο
Κύριος
για
το
συμβολικό
βάπτισμα
των
προσκυνητών. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) .
Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου),
και τη Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά . Ακολούθως θα
επισκεφθούμε στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της
Μάρθας και Μαρίας και 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:27/6/2020=Γεσθημανή-Βηθλεέμ
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Πετσαχούρ...
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή στη
Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, το
σπήλαιο των Νηπίων και θα συνεχίσουμε για το χωριό
των ποιμένων (Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου
Σάββα. Ακολούθως καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ θα
επισκεφθούμε τη μονή του Προφήτη Ηλία, και με την
άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε τη Μονή
του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας και συνεχίζουμε με
προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το τόπο προδοσίας και
προσευχής και τον τόπο λιθοβολισμού του

πρωτομάρτυρα Στέφανου.Θα συνεχίσουμε για το Όρος των
Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου) με επίσκεψη στον Ναό
των Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο
και διανυκτέρευσης .

Κυριακή 28/6/2020: Λειτουργία στον Πανάγιο
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Τίμιο Σταυρό .....
Μετά το πρόγευμα θα παραστούμεν σε εκκλησιασμό στον
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως χωροστατούντος του
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου . Μετά
θα έχουμε ξενάγηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως
Προσκύνημα στον Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας, το
Άγιον Κουβούκλιο, προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, την Αγία
Αποκαθήλωση, το Καθολικό, το τάφο του από Αριμαθαίας
Ιωσήφ, 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 και το παρεκκλήσιο των κλαπών, την Αγία Πόρτα
του Ναού, την Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου
του Αδελφοθέου και το Μετόχι της Γεσθημανή. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ, έλεγχος διαβατηρίων και με πτήση
στις 15.45 για Λάρνακα. Άφιξη στις 16.50 και μεταφορά με
λεωφορείο στο γραφείο.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με
μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και σακκίδιο στη πλάτη .
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 20/1/20 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
● Διαμονή 3 βράδια σε Ξενοδοχείο 4* .
● Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά .
● Οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με
κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα .
● Αρχηγός, έμπειρος συνοδός και ξεναγός, ο διευθυντής του
γραφείου μας .
● Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης : 20/1/20
● Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό.
● Ποτά και φιλοδωρήματα.
● Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
● Οι μεταφορές σας με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας .
Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €30

● Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 1ην Ιανουαρίου 2021 .
● Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 4 Μαίου 2020 νοουμένου ότι
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις .

● Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 .
● Μετά τις 4 Μαίου 2020, η τιμή αλλάσει αναλόγως της νέας
τιμής που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία .

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη
Email : theotokos@theotokostravel.com

