37Α Στασίνου (περιοχή Χίλτον)
2003 - Στρόβολος

Tηλ. : 22 455 655
Κινητό: 99 47 57 47
Φάξ : 22 378429

theotokos@theotokostravel.com

21 – 24
Φεβρουαρίου

1.

4 Μέρες

€430

(Πέμπτη - Κυριακή)

7 - 10 Μαρτίου 4 Μέρες €450

2.

(Πέμπτη - Κυριακή)

7 - 11 Μαρτίου 5 Μέρες €570

3.

(Πέμπτη - Δευτέρα)

4.

23–26 Μαρτίου 4 Μέρες €595
(Σάββατο-Τρίτη)

21-29 Απριλίου 9 Μέρες €795

5.

(Κυριακή Βαίων Δευτέρα του Πάσχα)

24 - 29 Απριλίου

6.

6 Μέρες

€630

5 Μέρες

€645

(Αγία Τετάρτη-Δευτέρα)

7.

1 – 5 Μαίου
(Τετάρτη–Κυριακή)

30/4 – 4 Μαίου 5 Μέρες

8.

9.
10.

(Μόνο για Άνδρες)

22 – 26 Μαίου

€890

5 Μέρες

€530

5 Μέρες

€570

(Τετάρτη-Κυριακή)

29 Μαίου-2/6
(Τετάρτη-Κυριακή)

……………./2

Αναχ.: 21 Φεβρουαρίου Πέμπτη
Επισ. : 24 Φεβρουαρίου Κυριακή
Πέμπτη 21/2/2019:Λ/κα–Τέλ Αβίβ–Ξενοδοχείο
Συγκέντρωση των επιβατών στις 16.00 στο
αεροδρόμιο Λάρνακας (από το γραφείο με
λεωφορείο στις 15.30). Έλεγχος διαβατηρίων και
αναχώρηση με πτήση στις 18.05 για το Τέλ Αβίβ.
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ στις 19.00.
Επιβίβαση
στο
λεωφορείο.
Μεταφορά
και
τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Παρασκευή: 22/2/2019 = Φρέαρ του Ιακώβ

Λάρνακα– Τελ Αβίβ 18.05 - 19.00
Τελ Αβίβ - Λάρνακα 19.50 - 20.50
Κυριακή 24/2/2019 : Λειτουργία στον Πανάγιο
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο-Άγιο Γεώργιο..
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. 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά στην
Λύδδα με προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου και μετά στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ, έλεγχος
διαβατηρίων και με πτήση στις 19.50 για Λάρνακα. Άφιξη στις
20.50 και μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο.

-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος...
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με
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 . Συνεχίζουμε την ολοήμερη εκδρομή μας
στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα αναχωρήσουμε
για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που εβαπτίσθη
ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με
μία χειραποσκευή μέχρι 10 Kg .
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης
Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας
τους
επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
επίσκεψη στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της
Διαμονή
3 βράδια σε καινούργιο Ξενοδοχείο 4* .
Μάρθας και Μαρίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*.
Πρόγευμα
και δείπνο καθημερινά .
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Σάββατο:23/2/2019=Γεσθημανή-Βηθλεέμ
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα...

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 .

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή
στη Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 17/12/2018
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων και θα
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό.
συνεχίσουμε για το χωριό των ποιμένων
ποτά και φιλοδωρήματα.
Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα και
Οι
μεταφορές σας με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας .
προαιρετικά το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα.
Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €30
Ακολούθως καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ θα
Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 25 Αυγούστου 2019
επισκεφθούμε τη μονή του Προφήτη Ηλία, και με
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
την άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε τη
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 
Μονή του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας και
Μετά τις 21/1/2019 η τιμή αυξάνεται αναλόγως της
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της
διαθεσιμότητας των θέσεων 
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
Α
Ανάληψης του Κυρίου) με επίσκεψη στον Ναό των Στασίνου 37 (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη
Email
:
theotokos@theotokostravel.com
Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο .
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Αναχώρηση: 7 Μαρτίου Πέμπτη
Επιστροφή : 10 Μαρτίου Κυριακή
Πέμπτη 7/3/2019:Λ/κα–Τέλ Αβίβ–Ξενοδοχείο
Συγκέντρωση των επιβατών στις 16.00 στο
αεροδρόμιο Λάρνακας (από το γραφείο με
λεωφορείο στις 15.30). Έλεγχος διαβατηρίων και
αναχώρηση με πτήση στις 18.05 για το Τέλ Αβίβ.
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ στις 19.00.
Επιβίβαση
στο
λεωφορείο.
Μεταφορά
και
τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Παρασκευή: 8/3/2019 = Φρέαρ του Ιακώβ

Λάρνακα– Τελ Αβίβ 18.05 - 19.00
Τελ Αβίβ - Λάρνακα 19.50 - 20.50

Κυριακή 10/3/2019 : Λειτουργία στον Πανάγιο
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο…...
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. 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του
Τέλ Αβίβ, έλεγχος διαβατηρίων και με πτήση στις 19.50 για
Λάρνακα. Άφιξη στις 20.50 και μεταφορά με λεωφορείο στο
γραφείο.

-Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος...
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με
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 . Συνεχίζουμε την ολοήμερη εκδρομή μας
στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα αναχωρήσουμε
για τον Ιορδάνη ποταμό στο σημείο που εβαπτίσθη
ο Κύριος για το συμβολικό βάπτισμα των
προσκυνητών . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο
Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με τελεφερίκ) . Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με
Προφήτη Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη
μία χειραποσκευή μέχρι 10 Kg .
Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης
επίσκεψη στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της
τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Διαμονή 3 βράδια σε καινούργιο Ξενοδοχείο 4* .
Μάρθας και Μαρίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*.
Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά .
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Σάββατο:9/3/2019=Γεσθημανή-Βηθλεέμ
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα...

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 .

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ολοήμερη εκδρομή
στη Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της
Ημερ. Έκδοσης 17/12/2018
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων και θα Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό.
συνεχίσουμε για το χωριό των ποιμένων
ποτά και φιλοδωρήματα.
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα και
Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
Οι μεταφορές σας με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας .
προαιρετικά το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα.
Το παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €30
Ακολούθως καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ θα
Το
Διαβατήριο
σας
πρέπει να λήγει μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2019
επισκεφθούμε τη μονή του Προφήτη Ηλία, και με
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
την άφιξη μας στη Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε τη
Μονή του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας και
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019 
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της
Μετά τις 4 Φεβρουαρίου 2019, η τιμή αυξάνεται αναλόγως της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το
διαθεσιμότητας των θέσεων 
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 Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη
Αγίων Αποστόλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Email : theotokos@theotokostravel.com
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Αναχώρηση : 07 Μαρτίου Πέμπτη
Λάρνακα–Τελ Αβίβ 18.05 – 19.05
Επιστροφή : 11 Μαρτίου Δευτέρα=ΑΡΓΙΑ Τελ Αβίβ- Λάρνακα 22.50 - 23.50
Πέμπτη 7/3/2019 : Λ/κα–Τέλ Αβίβ– Ξενοδοχείο
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 15.30 και
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακος, τακτοποίηση των
αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση με
πτήση στις 18.05 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη στο αεροδρόμιο
του Τέλ Αβίβ στις 19.05 . Επιβίβαση στο λεωφορείο,
Μεταφορά και τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Παρασκευή 8/3/2019 : Φρέαρ του Ιακώβ Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος...
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με
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 . Συνεχίζουμε την
ολοήμερη εκδρομή μας στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα
αναχωρήσουμε για τον 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), τη Νεκρά
Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας επίσκεψη στη
Βηθανία τη γυναικεία μονή της Μάρθας και Μαρίας .
Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο
4*.
Δείπνο
και
διανυκτέρευσης .

Σάββατο 9/3/2019 : Γεσθημανή-Βηθλεέμ
–Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα...
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 και στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα
(προαιρετικά). Ακολούθως καθ’ οδόν προς την
Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε Μονή του Τιμίου Σταυρού,
το Καταμόνας (Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος) και
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το τόπο
προδοσίας και προσευχής . Θα συνεχίσουμε για το Όρος
των Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου), τον Ναό των
Αγίων Αποστόλων .Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4* . Δείπνο
και διανυκτέρευσης .

Κυριακή 10/3/2019 : Λειτουργία στο Πανάγιο
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο.…
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
όπου θα 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.
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4*.
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Δευτέρα 11/3/2019 : Ναζαρέτ – Κανά –
Θαβώρειον Όρος – Τιβεριάδα - Αεροδρόμιο
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην
Τιβεριάδα.Πρώτη επίσκεψη στο Θαβώρειον Όρος (έγινε η
Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική μετάβαση με ταξί),
συνεχίζουμε για τη Ναζαρέτ (Έγινε ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας (ο Κύριος ευλόγησε το γάμο,
έκανε το πρώτο του θαύμα), Καπερναούμ (Ναός των Αγίων
Αποστόλων εκεί όπου θεράπευσε τον παραλυτικό, Όρος των
Μακαρισμών), στην Τιβεριάδα θάλασσα (το Ναό των Αγίων
Αποστόλων εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και
γέμισαν με μεγάλα ψάρια, εκεί έγινε και η εμφάνιση του
Κυρίου μετά την Ανάσταση Του) . Μεταφορά στο Αεροδρόμιο
του Τέλ Αβίβ. Άφιξη, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος
διαβατηρίων και με πτήση στις 22.50 για Λάρνακα. Άφιξη στις
23.50 και μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με
δύο αποσκευές, μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 2/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Διαμονή 4 βράδια σε καινούργιο Ξενοδοχείο 4* .
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά .
Δείπνο μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο .
Οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με
κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, έμπειρος συνοδός & ξεναγός του γραφείου μας .
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 17/12/2018
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 μαζί με τους γονείς του έχει μείωση €40

Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2019
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019
Νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
Μετά τις 4 Φεβρουαρίου η τιμή αλλάσει ανάλογα με την
νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429
Email : theotokos@theotokostravel.com

Αναχώρηση : 23 Μαρτίου
Επιστροφή : 26 Μαρτίου

Σάββατο
Τρίτη

Λάρνακα–Αθήνα
Αθήνα– Λάρνακα

08.00 - 09.45
20.45 - 22.30

Παναγίας της Μυροβλίτισσας και συνεχίζουμε με
επίσκεψη στο ανδρικό Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας
Λάρνακα–Αθήνα–Παναγία Μαλεβή-Τρίπολη
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο και όπου φυλάσεται η θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λείψανο της. Μεταφορά και τακτοποίηση σε παραλιακό
Λάρνακας στις 05.30 το πρωί, τακτοποίηση των ξενοδοχείο 3*. Διανυκτέρευσης.
αποσκευών, έλεγχος προσωπικών εγγράφων και
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 : Άνδρο – Ραφήνα αναχώρηση με πτήση στις 08.00 για το αεροδρόμιο
της Αθήνας. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ψώνια - Αεροδρόμιο Αθηνών - Λάρνακα
09.45, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχωρούμε Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το λιμάνι του
για τον Ισθμό της Κορίνθου (σταθμός) και μετά Γαυρίου και με φέρρυ μποουτ για το λιμάνι της
μέσω μιας θαυμάσιας διαδρομής με καστανιές, Ραφήνας . Άφιξη και μεταφορά σε μεγάλο εμπορικό
πλατάνια και πυκνή βλάστηση για το γυναικείο κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα ψώνια σας . Εν
Μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής με συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο Αθηνών όπου
προσκύνημα την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. με πτήση στις 20.45 αναχωρούμε για τη Λάρνακα.
Μεταφορά στην Τρίπολη . Άφιξη στην Τρίπολη και Άφιξη στις 22.30 και μεταφορά με λεωφορείο στο
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4 * . Διανυκτέρευσης . γραφείο .

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 : Τρίπολη - Αγία
Θεοδώρα - Όσιο Εφραίμ - Τήνος

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με δύο
αποσκευές μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .
Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 7/1/2019, σε
περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο 4* στη
Τήνο με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη
Τρίπολη με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο 3* στην
Άνδρο με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία .
Όλα τα εισιτήρια των φέρρι από Ραφήνα, Άνδρο, Τήνο
μετ’ επιστροφής .
Όλα τα εισιτήρια μεταφοράς του λεωφορείου μας με
τα φέρρι-μποουτ (χωρίς αλλαγή λεωφορείου) .
Όλες οι μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο όπως
αναφέρονται σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω μιας
πανέμορφης κοιλάδας από πλατάνια και τρεχούμενα
νερά όπου θα φθάσουμε στο θαυμαστό εκκλησάκι
της Αγίας Θεοδώρας που κτίστηκε τον 11ον αιώνα
όπου στη σκέπη της είναι φτιαγμένη από πέτρινες
πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που έχουν φυτρώσει
17 τεράστια σε ύψος και όγκο δένδρα, των οποίων
οι ρίζες δεν φαίνονται καθόλου, ούτε στην οροφή,
ούτε στους πέτρινους τοίχους και από τα θεμέλια
αναβλύζει νερό ολόκληρου ποταμού, όπου η
παράδοση λέγει ότι η Οσία Θεοδώρα τιμωρήθηκε
αδίκως, ώστε η απόδειξης της αθωότητας της,
ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και το αίμα
της νερό . Επιστροφή και επίσκεψη σε εμπορικό
κέντρο για ψώνια . Μετά θα έχουμε επίσκεψη στην
Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ (άφθαρτο το σκήνωμα Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 20/12/2018
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή προτεινόμενο .
του Οσίου Εφραίμ) στη Νέα Μάκρη. Το απόγευμα
Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
θα αναχωρήσουμε με φέρρυ-μποουτ για το λιμάνι
Οι μεταφορές με λεωφορείο από το γραφείο στο
της Τήνου. Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά σε
αεροδρόμιο Λάρνακας μετ’ επιστροφής .
παραλιακό ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευσης .
Παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40

Δευτέρα 25η Μαρτίου :Τήνος (Ευαγγελισμού)
Άνδρο (Αγία Μαρίνα & Μυροβλύτισσα)

Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2019 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
Μετά την 15ην Φεβρουαρίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με
την νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 
Γίνεται και αλλαγή επιστροφής .

Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην εορτάζουσα
(είναι του Ευαγγελισμού) Παναγία της Τήνου και με
προσκύνημα την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας.
Μετά την Θεία λειτουργία θα έχουμε πρόγευμα και
μετά αναχωρούμε με φέρρυ-μποουτ για το δεύτερο
Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429
μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων την Άνδρο. Άφιξη Email : theotokos@theotokostravel.com
με πρώτη επίσκεψη στο ανδρικό μοναστήρι του
Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται η εικόνα της

Αναχώρηση: 21 Απριλίου Κυριακή (των Βαίων) Λάρνακα–Τελ Αβίβ 21.15 – 22.10
Επιστροφή : 29 Απριλίου Δευτέρα (του Πάσχα) Τελ Αβίβ-Λάρνακα 22.20 – 23.20
Κυριακή των Βαίων : 21 Απριλίου 2019
Λάρνακα – Τέλ Αβίβ – Ξενοδοχείο

στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία των Παθών (τα
δώδεκα Ευαγγέλια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 18.30 και αναχώρηση για
το αεροδρόμιο Λάρνακας . Άφιξη και τακτοποίηση των αποσκευών,
έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση στις 21.15 για το αεροδρόμιο
του Τέλ Αβίβ . Άφιξη στο Τέλ Αβίβ στις 22.10 επιβίβαση στο λεωφορείο
και μεταφορά, τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης .

Μεγάλη Παρασκευή : 26 Απριλίου 2019
Οδό Μαρτυρίου - Πραιτώριο – Σιών - Επιτάφιος

Μεγάλη Δευτέρα : 22 Απριλίου 2019
Ναζαρέτ – Θαβώρ – Τιβεριάδα - Καπερναούμ….
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή εις την
βόρεια Παλαιστίνη . Πρώτη επίσκεψη το Θαβώρειον Όρος (έγινε η
Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική μετάβαση με ταξί), συνεχίζουμε
για τη Ναζαρέτ (Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας
(ο Κύριος ευλόγησε το γάμο, έκανε το πρώτο του θαύμα), Καπερναούμ
(Ναός των Αγίων Αποστόλων εκεί όπου θεράπευσε τον παραλυτικό,
Όρος των Μακαρισμών), στην Τιβεριάδα θάλασσα (το Ναό των Αγίων
Αποστόλων εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και γέμισαν
με μεγάλα ψάρια, εκεί έγινε και η εμφάνιση του Κυρίου μετά την
Ανάσταση Του).Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευσης.

Μεγάλη Τρίτη : 23 Απριλίου 2019
Ναπλούς - Ιεριχώ – Ιορδάνη – Σαραντάριο….
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με 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 . Συνεχίζουμε την
ολοήμερη εκδρομή μας στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για τον Ιορδάνη
ποταμό στο σημείο που εβαπτίσθη ο Κύριος, όπου θα γίνει ο Αγιασμός
των υδάτων από Αρχιερέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Θα
συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Σαραντάριο Όρος (προαιρετικό με
τελεφερίκ). Ακολούθως θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Προφήτη
Ελισαίου (τη Συκομορέα του Ζακχαίου), τη Νεκρά Θάλασσα εξωτερικά,
με τελευταία μας επίσκεψη στη Βηθανία τη γυναικεία μονή της Μάρθας
και Μαρίας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Μεγάλη Τετάρτη : 24 Απριλίου 2019
Ιερουσαλήμ - Βηθλεέμ – Γεσθημανή– Άγιο Σάββα...
Μετά το πρόγευμα στην Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε το Καταμόνας
(Τάφος Αγίου Συμεών του Θεοδόχου), τη Μονή του Τιμίου Σταυρού,
στο Όρος των Ελαιών τον Ναό των Αγίων Αποστόλων (έγινε η
Ανάληψης του Κυρίου) και συνεχίζουμε για τη Γεσθημανή με
προσκύνημα στο Θεομητορικό μνήμα στο Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, το τόπο προδοσίας, τόπο προσευχής και την Εκκλησία του
Πρωτομάρτυρα Στέφανου (τόπος Λιθοβολισμού του) . Συνεχίζουμε τις
επισκέψεις μας στη
Βηθλεέμ με προσκύνημα στο Σπήλαιο της
Γεννήσεως, το σπήλαιο των Νηπίων, επίσκεψη στο χωριό των ποιμένων
(Πετσαχούρ) που είναι μετόχι του Αγίου Σάββα, και προαιρετικά στο
ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Mεγάλη Πέμπτη : 25 Απριλίου 2019
Τελετή Νιπτήρος –Ναός Αναστάσεως– Πραιτώριο…
Μετά το πρόγευμα, στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού της
Αναστάσεως θα παραστούμεν στη Τελετή του Νιπτήρα όπου η Αυτού
Μεγαλιότης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος νίπτει τα πόδια
των 12 κληρικών του εις ανάμνηση της πράξης του Κυρίου μας
που στο Μυστικό Δείπνο νίπτει τα ποδια των μαθητών του . Μετά θα
έχουμε ξενάγηση μέσα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως {το
Άγιον Κουβούκλιο, το Πανάγιο Τάφο, το 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, το παρεκκλήσιο των κλαπών, την
Αγία Πόρτα του Ναού}, την Αγία Αυλή, την εκκλησία του Αγίου
Ιακώβου του Αδελφοθέου και το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα
συνεχίσουμε για την Οδό του Μαρτυρίου με αναφορά στην κάθε
στάση, με επίσκεψη στο Πραιτώριο, την εκκλησία των Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος τους), και αναφορά στο
χώρο του παλαιού Ναού του Σολομώντος. Επιστροφή και ξεκούραση

Μετά το πρωινό οι προσκυνητές θα συγκεντρωθούν στο Πραιτώριο όπου θα
ψάλλονται οι Μεγάλες ώρες και εν συνεχεία θα ακολουθήσουμε τον Σταυρό
που θα φέρει ο επικεφαλής Αρχιερέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον
ώμο του οδεύοντας την Οδό του Μαρτυρίου μέχρι τον Γολγοθά . Μετά θα
έχουμε επίσκεψη στην Αγίαν Σιών τον τάφο του Βασιλέα Δαυίδ, το Υπερώο
όπου ετελέσθη ο Μυστικός Δείπνος και την οικία του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου (ο τόπος παραμονής της Θεοτόκου μέχρι την κοίμηση της) και θα
περάσουμε από το τείχος των θρήνων. Επιστροφή και ξεκούραση στο
ξενοδοχείο μας . Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία του Επιταφίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Μεγάλο Σάββατο : 27 Απριλίου 2019
Μετά το πρωινό θα παραστούμεν στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .
Στις 12.00 το μεσημέρι θα συμμετέχουμε στη Μεγαλοπρεπή Τελετή, του
θαύματος του Αγίου Φωτός, που γίνεται στον Πανάγιο και Ζωοδόχο
Τάφο του Κυρίου μας από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο .
Μεσημεριανό γεύμα και ξεκούραση στο ξενοδοχείο . Το βράδυ στις 11.00
θα παραστούμε στην ακολουθία του Καλού Λόγου, το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης .

Κυριακή του Πάσχα = 28 Απριλίου 2019 : Ιερουσαλήμ
Πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα και μετά θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια
στα παραδοσιακά μαγαζάκια της Αγίας Πόλης των Ιεροσολύμων και βέβαια
όσοι θέλουν προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Δευτέρα του Πάσχα : 29 Απριλίου 2019 :
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων– Λύδδα-Τέλ Αβίβ - Λάρνακα
Πρόγευμα και μετά αναχωρούμε για την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων όπου
θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και με επίσκεψη στον
Πατριάρχη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο . Μετά αναχωρούμε
για το αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ όπου καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τον Τάφο
του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην Λύδδα. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο, τακτοποίηση των αποσκευών, έλέγχος διαβατηρίων και με
πτήση στις 22.20 αναχώρηση για τη Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα στις
23.20 και μεταφορά με λεωφορείο για το γραφείο .

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνει:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα μαζί με δύο
αποσκευές (Μία αποσκευή μέχρι 20 Kg & μία χειραποσκευή μέχρι 7 Kg).
Οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων, σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 7/1/2019, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη .
Διαμονή 8 βράδια σε καινούργιο ξενοδοχείο 4* σε προάστιο της
Ιερουσαλήμ (ΟΧΙ σε παλαιστινικές περιοχές, ΟΧΙ στη Βηθλεέμ) .
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά (γίνεται επιλογή νηστίσιμου) .
Οκτώ γεύματα στο ξενοδοχείο (γίνεται επιλογή νηστίσιμου) .
Οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο
λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, Συνοδός και Ξεναγός ο διευθυντής του γραφείου μας .
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Εκδόσεως : 7/1/2019
Ότι είναι προαιρετικό και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ποτά και φιλοδωρήματα / προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
Οι μεταφορές μετ’ επιστροφής, με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 30 Οκτωβρίου 2019 
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 18 Φεβρουαριου νοουμένου
ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €180 
Μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την
νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον)– Ακρόπολη /// Φάξ :22378429

Email : theotokos@theotokostravel.com

Αναχώρηση : 24 Απριλίου Αγία Τετάρτη
Επιστροφή : 29 Απριλίου Δευτέρα (του Πάσχα)

Μεγάλη Τετάρτη : 24 Απριλίου 2019
Λάρνακα – Τέλ Αβίβ – (Ξενοδοχείο)
Συγκέντρωση των επιβατών στις 18.00 στο γραφείο και
αναχώρηση για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη και
τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και
αναχώρηση στις 20.20 για το αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ. Άφιξη
στο Τέλ Αβίβ στις 21.20 επιβίβαση στο λεωφορείο, μεταφορά
και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Mεγάλη Πέμπτη : 25 Απριλίου 2019
Τελετή Νιπτήρος –Ναός Αναστάσεως– Πραιτώριο…
Μετά το πρόγευμα, στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού
της
Αναστάσεως θα παραστούμεν στη Τελετή του
Νιπτήρα όπου η Αυτού Μεγαλιότης ο Πατριάρχης
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος νίπτει τα πόδια των 12
κληρικών του εις ανάμνηση της πράξης του Κυρίου μας
που στο Μυστικό Δείπνο νίπτει τα ποδια των μαθητών
του . Μετά θα έχουμε ξενάγηση μέσα στον Πανίερο
Ναό της Αναστάσεως {το Άγιον Κουβούκλιο, το
Πανάγιο Τάφο, το 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, το παρεκκλήσιο των
κλαπών, την Αγία Πόρτα του Ναού}, την Αγία Αυλή,
την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και
το Μετόχι της Γεσθημανή. Θα συνεχίσουμε για την Οδό
του
Μαρτυρίου με αναφορά στην κάθε στάση, με
επίσκεψη στο Πραιτώριο, την εκκλησία των Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης (εκεί βρίσκεται ο οίκος τους), και
αναφορά στο χώρο του παλαιού Ναού του Σολομώντος.
Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα
παραστούμεν στην Ακολουθία των Παθών (τα δώδεκα
Ευαγγέλια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Μεγάλη Παρασκευή : 26 Απριλίου 2019
Οδό Μαρτυρίου - Πραιτώριο – Σιών - Επιτάφιος
Μετά το πρωινό οι προσκυνητές θα συγκεντρωθούν στο
Πραιτώριο όπου θα ψάλλονται οι Μεγάλες ώρες και εν
συνεχεία θα ακολουθήσουμε τον Σταυρό που θα φέρει ο
επικεφαλής Αρχιερέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
στον ώμο του οδεύοντας την Οδό του Μαρτυρίου μέχρι
τον Γολγοθά . Μετά θα έχουμε επίσκεψη στην Αγίαν Σιών
τον τάφο του Βασιλέα Δαυίδ, το Υπερώο όπου ετελέσθη
ο Μυστικός Δείπνος και την οικία του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου (ο τόπος παραμονής της Θεοτόκου μέχρι την
κοίμηση της) και θα περάσουμε από το τείχος των
θρήνων. Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας .
Το βράδυ θα παραστούμεν στην Ακολουθία
του
Επιταφίου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Μεγάλο Σάββατο : 27 Απριλίου 2019
Μετά το πρωινό θα παραστούμεν στον Όρθρο και τη Θεία

Λάρνακα–Τελ Αβίβ 20.20 – 21.20
Τελ Αβίβ-Λάρνακα 22.20 – 23.20

Λειτουργία του Μεγάλου
Βασιλείου στο Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12.00 το μεσημέρι θα συμμετέχουμε
στη Μεγαλοπρεπή Τελετή, του θαύματος του Αγίου Φωτός, που
γίνεται στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας από τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Μεσημεριανό γεύμα και
ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ στις 11.00 θα παραστούμε
στην ακολουθία του Καλού Λόγου, το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και Διανυκτέρευσης .

Κυριακή του Πάσχα : 28 Απριλίου 2019
Ιερουσαλήμ – Βηθλεέμ - Ξενοδοχείο
Πασχαλινό γεύμα και μετά θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια
στα παραδοσιακά μαγαζάκια της Αγίας Πόλης των
Ιεροσολύμων και βέβαια όσοι θέλουν τον Ναό της
Αναστάσεως . Όσοι θέλουν θα έχουμε προσκύνημα στο Ναό
της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ . Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Δευτέρα του Πάσχα : 29 Απριλίου 2019
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων– Λύδδα-Τέλ Αβίβ - Λάρνακα
Πρόγευμα και μετά αναχωρούμε για την Αγία Πόλη των
Ιεροσολύμων όπου θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
και με επίσκεψη στον Πατριάρχη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλο . Μετά αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ όπου
καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου στην Λύδδα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο, τακτοποίηση
των αποσκευών, έλέγχος διαβατηρίων και με πτήση στις 22.20
αναχώρηση για τη Λάρνακα . Άφιξη στη Λάρνακα στις 23.20 και
μεταφορά με λεωφορείο για το γραφείο .

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνει:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Τελ Αβίβ–Λάρνακα μαζί με δύο
αποσκευές (Μία αποσκευή μέχρι 20 Kg & μία χειραποσκευή μέχρι 7 Kg)
Οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων, σε περίπτωση
αύξησης τους μετά τις 7/1/2019, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη .
Διαμονή 5 βράδια σε καινούργιο ξενοδοχείο 4* σε
προάστιο της Ιερουσαλήμ (ΟΧΙ σε παλαιστινικές περιοχές, ΟΧΙ στη
Βηθλεέμ) .
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά (γίνεται επιλογή νηστίσιμου)
Πέντε γεύματα στο ξενοδοχείο (γίνεται επιλογή νηστίσιμου)
Οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο
λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, Συνοδός και Ξεναγός ο διευθυντής του γραφείου μας .
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Εκδόσεως : 7/1/2019
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ποτά και φιλοδωρήματα/προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια
Οι μεταφορές μετ’ επιστροφής, με λεωφορείο στο
αεροδρόμιο Λάρνακας
Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 30 Οκτωβρίου 2019 
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 18 Φεβρουαριου νοουμένου
ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €180 
Μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με την
νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον)– Ακρόπολη ///Φάξ : 22378429
Email : theotokos@theotokostravel.com

Αναχώρηση : 1 Μαίου Τετάρτη (Αργία)
Επιστροφή : 5 Μαίου Κυριακή

Τετάρτη 1 Μαίου (Αργία) 2019
Λ/κα–Αθήνα–Ρώσο-Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο και αναχώρηση
με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 05.30 το
πρωί, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος προσωπικών
εγγράφων και αναχώρηση με πτήση στις 08.00 για το
αεροδρόμιο της Αθήνας. Άφιξη στο αεροδρόμιο της
Αθήνας 09.45, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχωρούμε
για τη Χαλκίδα όπου θα έχουμε σταθμό για να δείτε τη
παλιά γέφυρα και το φαινόμενο των κινουμένων νερών
(παλίρροια). Συνεχίζουμε για το Προκόπι με προσκύνημα
το ολόσωμο άφθαρτο σκήνωμα του θαυματουργού, του
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στην επιστροφή μας θα
επισκεφθούμε
την
Μονή
της
Αγίας
Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση. Μεταφορά και
τακτοποίηση σε παραλιακό ξενοδοχείο στη Ραφήνα .

Πέμπτη 2 Μαίου 2019 : Άνδρο (Αγία Μαρίνα
& Παν. Μυροβλύτισσα) – Παναγία της Τήνου
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμάνι και αναχωρούμε
μαζί με το λεωφορείο μας με φέρρι-μποουτ για το
δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων την Άνδρο.
Άφιξη στην Άνδρο και αναχωρούμε για το ανδρικό
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται η
Μυρόβλητη εικόνα της Παναγίας και η μυροβλύζουσα
κάρα του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις. Συνεχίζουμε
με επίσκεψη στο ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας
όπου φυλάσεται η θαυματουργή εικόνα της και το Άγιο
Λείψανο της . Αργά το απόγευμα για το λιμάνι του
Γαυρίου και μαζί με το λεωφορείο μας με φέρρυ-μποουτ
θα αναχωρήσουμε για την Μεγαλόχαρη της Παναγίας της
Τήνου. Άφιξη στη Τήνο και μεταφορά και τακτοποίηση σε
παραλιακό ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης .

Παρασκευή 3 Μαίου 2019 :
Τήνος – Ραφήνα – Ψώνια - Ραφήνα
Το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην Μεγαλόχαρη της
Παναγίας της Τήνου και με προσκύνημα την
θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Μετά την Θεία
λειτουργία θα έχουμε πρόγευμα και μετά ελεύθερος
χρόνος για τα παραδοσιακά της Τήνου. Το μεσημέρι
αναχωρούμε μαζί με το λεωφορείο μας με φέρρυ-μποουτ
για το λιμάνι της Ραφήνας . Άφιξη στο λιμάνι και
μεταφορά σε εμπορικό κέντρο με ελεύθερο χρόνο για τα
ψώνια σας . Μεταφορά και τακτοποίηση σε παραλιακό
ξενοδοχείο στη Ραφήνα .

Σάββατο 4 Μαίου 2019 : Ραφήνα – Όσιο
Εφραίμ - Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με επίσκεψη στην Ιερά
Μονή του Οσίου Εφραίμ με προσκύνημα το άφθαρτο το
σκήνωμα του Οσίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη. Μετά
αναχωρούμε για τον Ισθμό της Κορίνθου (σταθμός) και
μετά μέσω μιας θαυμάσιας διαδρομής με καστανιές,
πλατάνια και πυκνή βλάστηση για το γυναικείο Μοναστήρι

Λάρνακα–Αθήνα
Αθήνα– Λάρνακα

08.00 - 09.45
20.45 - 22.30

της Παναγίας της Μαλεβής με προσκύνημα την θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας. Μεταφορά στην Τρίπολη . Άφιξη στην
Τρίπολη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο . Διανυκτέρευσης .

Κυριακή 5 Μαίου 2019 : Τρίπολη - Αγία
Θεοδώρα – Αθήνα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω μιας πανέμορφης
κοιλάδας από πλατάνια και τρεχούμενα νερά όπου θα
φθάσουμε στο θαυμαστό εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας που
κτίστηκε τον 11ον αιώνα όπου στη σκέπη της είναι φτιαγμένη
από πέτρινες πλάκες χωρίς ίχνος χώματος, που έχουν
φυτρώσει 17 τεράστια σε ύψος και όγκο δένδρα, των οποίων
οι ρίζες δεν φαίνονται καθόλου, ούτε στην οροφή, ούτε
στους πέτρινους τοίχους και από τα θεμέλια αναβλύζει νερό
ολόκληρου ποταμού, όπου η παράδοση λέγει ότι η Οσία
Θεοδώρα τιμωρήθηκε αδίκως, ώστε η απόδειξης της
αθωότητας της, ζήτησε τα μαλλιά της να γίνουν δένδρα και
το αίμα της νερό . Εν συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο
Αθηνών, με πτήση στις 20.45 αναχωρούμε για τη Λάρνακα.
Άφιξη 22.30 και μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο .

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με δύο
αποσκευές μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .
Όλοι οι φόροι και επίναυλοι μετά τις 8/1/2019, σε
περίπτωση αύξησης τους επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Μία διανυκτέρευση σε παραλιακό ξενοδοχείο 4* στη
Τήνο με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Δύο διανυκτερεύσεις σε παραλιακό ξενοδοχείο 4* στην
Ραφήνα με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη
Τρίπολη με πλούσιο πρωινό μπουφέ .
Όλοι οι φόροι διαμονής εις τα ξενοδοχεία .
Όλα τα εισιτήρια των φέρρι από Ραφήνα, Άνδρο, Τήνο
μετ’ επιστροφής .
Όλα τα εισιτήρια μεταφοράς του λεωφορείου μας με
τα φέρρι-μποουτ (χωρίς αλλαγή λεωφορείου) .
Όλες οι μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο όπως
αναφέρονται σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 8/1/2019
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή προτεινόμενο .
Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια .
Οι μεταφορές με λεωφορείο από το γραφείο στο
αεροδρόμιο Λάρνακας μετ’ επιστροφής .
Παιδί κάτω των 12 ετών έχει μείωση €40

Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 19 Μαρτίου 2019 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
Μετά την 20ην Μαρτίου 2019 η τιμή αλλάσει ανάλογα με
την νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 
Γίνεται και αλλαγή επιστροφής .

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429
Email : theotokos@theotokostravel.com

Αναχώρηση: 30 Απριλίου Τρίτη
Λάρνακα - Μόσχα 12.50 – 18.45
Επιστροφή : 04 Μαίου
Σάββατο Μόσχα - Λάρνακα 20.00 – 23.50
30/4/2019 Τρίτη : Λάρνακα-Μόσχα-Ξενοδοχείο
Συγκέντρωση των επιβατών στις 10.15 το πρωί στο γραφείο και
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη,
τακτοποίηση αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση
στις 12.50 με απ’ ευθείας πτήση για το αεροδρόμιο της
Μόσχας.Άφιξη στις 18.45, στην πανέμορφη και ιστορική
Πρωτεύουσα του Ρωσικού Κράτους, τη Μόσχα . Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας . Δείπνο μαζί με
παραδοσιακό
πρόγραμμα
του
Ρωσικού
συγκροτήματος
‘‘Zhavoronki ‘‘ . Διανυκτέρευσης .

1 ΜΑΙΟΥ (Αργία) 2019 : Τετάρτη
Κρεμλίνο-Κόκκινη πλατεία-Παλάτι Πανοπλιών-Κρουαζιέρα
Μετά το πρόγευμα, αρχίζουμε την γνωριμία μας με την καρδιά της
Ρωσίας, την όμορφη και απέραντη Μόσχα, με μια πρώτη
περιήγηση της πόλης. Πρώτη επίσκεψη μας στο μεγαλύτερο
παλάτι το ΚΡΕΜΛΙΝΟ την επίσημη κατοικία των Τσάρων με τα
διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως η Γερουσία και το παλάτι
των Συνεδρίων, θα επισκεφθούμε την κεντρική Εκκλησία του
Ορθόδοξου Ρωσικού Κράτους, τον Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου με τους έξι τρούλλους της όπου γινόταν η στέψη των
Τσάρων, τον Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ όπου εδώ βρίσκονται οι
τάφοι των Πατριαρχών, το Ναό των Δώδεκα Αποστόλων όπου
εδώ φυλάσσεται το Μύρο της Ρωσικής Εκκλησίας, το Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου γίνονταν οι βαπτίσεις των
Τσάρων, το εντυπωσιακό θεόρατο Καμπαναριό του Ιβάν του
Μεγάλου με ύψος 97 μέτρα, το μεγαλύτερο Κανόνι της Μόσχας με
βάρος 210 τόνους (δεν έχει χρησιμοποιηθή ποτέ), τη μεγαλύτερη
Καμπάνα του κόσμου που έχει βάρος 40 τόνους, η οποία προτού
στηθή στο καμπαναριό ράγισε. Εν συνεχεία επίσκεψη στο
Θησαυροφυλάκιο των Πανοπλιών στο οποίο μεταξύ άλλων
πολύτιμων εκθεμάτων, μπορείτε να δείτε από γνήσια ‘‘αυγά
Φαμπερζέ‘‘ μέχρι αυτοκρατορικές άμαξες . Συνεχίζουμε για την
4ην μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου την ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
την οποίαν περιστοιχίζουν η Παναγία του Καζάν το παρεκκλήσι
της Ιεράς Μονής Ιβήρων και ο Ναός του Αγίου Βασιλείου με τους
εννέα τρούλλους . Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και των
πεσόντων κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου .
Ελεύθερος χρόνος . Συνέχεια περιήγησης της πόλης την αψίδα του
Θριάμβου, τη λεωφόρο Κουτούζωφ, την λεωφόρο Αρμπάτ και το
Υπουργείο των Εξωτερικών . Συνεχίζουμε με Κρουαζιέρα στον
Μόσκοβα ποταμό διαρκείας 2.5 ώρες με το Κρουαζιερόπλοιο
Radisson. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2 ΜΑΙΟΥ 2019 : Πέμπτη
Μουσείο Κοσμοναυτών – Λαύρα Αγίου Σεργίου - Πάρκο….
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε διασχίζοντας μια όμορφη
διαδρομή 70 χλμ βόρεια της Μόσχας, περνώντας μέσα από χωρία
με ξύλινα σπίτια φθάνουμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου όπου
βρίσκεται η πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) που είναι ανδρικό
μοναστήρι, ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει τη
Θεολογική Σχολή, το περίφημο εκκλησιαστικό μουσείο και τη
Σχολή Αγιογραφίας. Τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και το Αγίασμα. Είναι το
πνευματικό κέντρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι
ιδρύθηκε το 1345 από τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ του οποίου
το λείψανο βρίσκεται εκεί. Ο Άγιος Σέργιος ανακηρύχθηκε
προστάτης-άγιος της Ρωσίας το 1422. Ακολούθως θα
επισκεφθούμε το μουσείο Κοσμοναυτών αφού ο 1ος δορυφόρος
του κόσμου στάλθηκε στο διάστημα από τη Ρωσία, στις 4
Οκτωβρίου 1957. Το 1981, για να γιορτάσουν την 20ή επέτειο
από την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση, η βάση του
μνημείου είχε ανοίξει ως Μουσείο Κοσμοναυτικής Memorial.
Ακολούθως επίσκεψη στο περίφημο πάρκο της σοβιετικής εποχής

του Στάλιν με επίχρυσα συντριβάνια, αγάλματα και επιβλητικά
κτίρια .Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3 ΜΑΙΟΥ 2019 : Παρασκευή
Μετρό -Αγ. Ματρώνα-Ντονσκόϊ –Ψώνια-Σωτήρος Χριστού
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στην Μονή της
Αγίας Σκέπης (τάφος και λείψανα της νεοφανούς Αγίας
Ματρώνας). Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε τη Μονή Ντονσκόι που
ιδρύθηκε προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του
Ντον (Ντονσκάγια), που έσωσε τη Μόσχα από το στρατό των
Τατάρων στη μάχη του ποταμού Μόσκοβα, το 1591 . Ακολούθως
κοντά στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα θα επισκεφθούμε τον
Τεράστιο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, το σύμβολο της
Ορθοδοξίας, το καύχημα της σύγχρονης Ρωσίας. Συνεχίζουμε για
τον περίφημο πεζόδρομο Στάρι Αρπάτ (ελεύθερος χρόνος για
ψώνια). Εν συνεχεία ξενάγηση στους πανέμορφους σταθμούς του
ΜΕΤΡΟ (τα βιτρό, τα μωσαϊκά, ψηφιδωτά).Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4 ΜΑΙΟΥ 2019 : Σάββατο
Μουσείο Β΄Παγκοσμίου Πολέμου-Αγ. Δανιήλ-Αεροδρ.
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μουσείο Πατριωτικού πολέμου που
κάθε 9 Μαΐου γιορτάζεται η μεγάλη νίκη των στρατευμάτων της τότε
Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία. Η πρώην Σοβιετική
Ένωση είναι η χώρα που θρήνησε τους περισσότερους νεκρούς στο Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Γύρω στα 27 εκατομμύρια στρατιώτες και πολίτες
σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα στα πολεμικά
μέτωπα και τις πολιορκίες την περίοδο 1941-1945. Θέλοντας να τιμήσει τον
Αγώνα και τον ηρωισμό όλων αυτών των ανθρώπων εναντίον του
ναζισμού, η Ρωσία εγκαινίασε το 1995 το μεγαλόπρεπο 'Μουσείο του
Πατριωτικού Πολέμου' στο Πάρκο της Νίκης που βρίσκεται στο λόφο
Πολοννιάγια στη Μόσχα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στη Πατριαρχική Μονή
του Αγίου Δανιήλ που ο ναός του είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και εκεί είναι η κατοικία του εκάστοτε Πατριάρχη Μόσχας. Το
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο Μόσχας όπου με απ’ ευθείας πτήση
στις 20.00 αναχωρούμε για την Λάρνακα.Άφιξη στις 23.50 με τις πιο
ευχάριστες αναμνήσεις από μια χώρα που είναι απο τις πλουσιότερες στον
κόσμο σε ιστορία, κουλτούρα και πολιτισμό.Μεταφορά στο γραφείο .

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνει :
● Αεροπορικό εισιτήριο με απ’ ευθείας πτήση Λάρνακα– Μόσχα–Λάρνακα
μαζί με αποσκευή 23 κιλά και χειραποσκευη 8 κιλά .

● Οι φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 2/1/2019, επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα μπουφέ
Τέσσερα δείπνα μπουφέ στο ξενοδοχείο, όπως στο πρόγραμμα .
Η Κρουαζιέρα στο Μόσχα ποταμό και το συγκρότημα ‘‘Zhavoronki ‘‘.
Όλες οι εκδρομές, μεταφορές, με πολυτελή κλιματιζόμενo λεωφορείo
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων .
● Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός .
● Αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας, με Ενημερωτικά έντυπα.

●
●
●
●

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Εκδόσεως : 20/12/2018
● Βίζα εισόδου για την Ρωσία €50 για Κυπριακά Διαβατήρια
Για έκδοση Βίζας απαιτούνται:Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά
τις 5 Οκτωβρίου 2019, μία πρόσφατη φωτογραφία 3 Χ 4 . Πρέπει να
παραδοθούν στο γραφείο μας, 40 μέρες πριν την αναχώρηση σας
● Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή ότι είναι προαιρετικό.
● Προαιρετική ταξιδιωτική Ασφάλεια.Οι μεταφορές στο Αεροδρ. Λάρνακας.
● Ποτά και φιλοδωρήματα . (Το Παιδί μέχρι 12 ετών σε τρίκλινο, μείωση €80)

Για να ισχύει η πιο πάνω τιμή επιβάλλεται η προκαταβολή
των €250 μέχρι 11 Μαρτίου 2019 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429

Email : theotokos@theotokostravel.com

Αναχώρηση : 22 Μαίου
Επιστροφή : 26 Μαίου

Τετάρτη
Κυριακή

Λάρνακα - Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα

18.10 - 2010
20.50 - 22.40

Τετάρτη 22 Μαίου 2019= Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Ουρανούπολη
Συγκέντρωση των επιβατών στις 16.10 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση με απ’
ευθείας πτήση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 18.10, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά
στην Ουρανούπολη . Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο . Ελεύθεροι να επισκεφθείτε τις ψαροταβέρνες της πόλης .

Πέμπτη 23 Μαίου 2019 = Ουρανούπολη – Δάφνη - Ιερά Μονή Διονυσίου
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο Καράβι με αναχώρηση για τη Δάφνη . Άφιξη στη Δάφνη, αλλαγή Καραβιού και
αναχωρούμε για την Ιερά Μονή Διονυσίου που φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας του ‘‘Ακαθίστου Ύμνου‘‘, το δεξί χέρι
του Τιμίου Προδρόμου, το χέρι της Αγίας Παρασκευής και πολλά άλλα Άγια λείψανα . Διανυκτέρευση στη Διονυσίου .

Παρασκευή 24 Μαίου 2019= Διονυσίου- Καρυές - Κουτλουμουσίου - Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο Καράβι και αναχώρηση για τη Δάφνη . Άφιξη στη Δάφνη και αναχώρηση με λεωφορείο
για τις Καρυές με πρώτη επίσκεψη στο Πρωτάτο που φιλοξενεί την εικόνα του ‘‘Άξιον Εστίν‘‘ . Ακολούθως θα
επισκεφθούμε την Μονή Κουτλουμουσίου που φιλοξενεί την εικόνα της ‘‘Φοβεράς Προστασίας‘‘ . Από τις Καρυές
αναχώρηση με λεωφορείο για την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου . Διανυκτέρευση στη Μονή Βατοπαιδίου .

Σάββατο 25 Μαίου 2019 = Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στις Μονές του Αγίου Όρους
Μετά το πρόγευμα, όσοι θέλουν θα έχουν προαιρετική εκδρομή σε διάφορα μοναστήρια του Άγίου Όρους όπως : Ιερά
Μονή Παντοκράτορος, την Ιερά Μονή Ιβήρων, τη Ιερά Μονή Καρακάλλου, τη Ιερά Μονή Φιλοθέου, την Ιερά Μονή
Σταυρονικήτα, την Σκήτη του Προφήτη Ηλία . Διανυκτέρευση στη Μονή Βατοπαιδίου .

Κυριακή 26 Μαίου 2019= Βατοπαίδι - Ιερισσός- Σουρωτή - Αεροδρόμιο - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα, επιβίβαση στο καράβι για την Ιερισσό . Άφιξη στην Ιερισσό και μεταφορά με λεωφορείο στη Σουρωτή
με επίσκεψη στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παισίου και το
λείψανο του Αγίου Αρσενίου . Μεταφορά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με αναχώρηση πτήσης 20.50 για τη Λάρνακα .
Άφιξη στη Λάρνακα 22.40 .
Ημερ. Έκδοσης : 02/1/2019

Η τιμή περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο, Λάρνακα–Θεσσαλονίκη–Λάρνακα μαζί με
δύο αποσκευές =(Χειραποσκευή 8 Kg και μία μέχρι 20 Kg) .
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, σε περίπτωση
αύξησης τους μετά τις 2/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Όλες οι μεταφορές με λεωφορείο όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα .
Όλες οι μεταφορές με τα Καράβια όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα .
Διαμονή ένα βράδυ σε καλό, κεντρικό Ξενοδοχείο κοντά στο
λιμάνι εις την Ουρανούπολη με πρωινό .
Αρχηγός, συνοδός και ξεναγός ο διευθυντής του γραφείου μας .
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής. (Γίνεται αλλαγή επιστροφής)

Δεν περιλαμβάνει :
Το Διαμονητήριο €25 (δωρεάν=πολύτεκνοι, φοιτητές και
μαθητές πολυτέκνων) # πράσινες κάρτες τρίτεκνοι=€10
Η ολοήμερη προαιρετική εκδρομή μέσα στο Άγιον Όρος και
ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα .

Η κράτηση σας γίνεται αποδεκτή, αφού πρέπει
να συνοδεύεται με προκαταβολή των €170

Η τιμή είναι κατά άτομο και
είναι μόνο για Άνδρες
Η πιο πάνω τιμή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των
θέσεων του γκρουπ  (Γίνεται αλλαγή επιστροφής)

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής :

37Α Στασίνου (περ. Χίλτον)
2003 Στρόβολος - Λευκωσία
E-mail : theotokos@theotokostravel.com

Τηλέφωνο : 22 455 655
Κινητό
: 99 47 57 47
Φάξ
: 22 378 429

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, νοουμένου ότι θα καταβληθεί η προκαταβολή.

Αναχώρηση : 29 Μαίου
Επιστροφή : 02 Ιουνίου

Τετάρτη
Κυριακή

Τετάρτη 29/5/2019 : Λ/κα–Τέλ Αβίβ– Ξενοδοχείο
Συγκέντρωση των επιβατών στο γραφείο στις 17.50 και
αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακος, τακτοποίηση των
αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων και αναχώρηση με
πτήση στις 20.20 για το Τέλ Αβίβ. Άφιξη στο αεροδρόμιο
του Τέλ Αβίβ στις 21.20 . Επιβίβαση στο λεωφορείο,
Μεταφορά και τακτοποίηση σε Ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Πέμπτη 30/5/2019 : Φρέαρ του Ιακώβ Ιορδάνη -Άγιο Γεράσιμο-Σαραντάριον Όρος...
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Ναπλούς με
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 . Συνεχίζουμε την
ολοήμερη εκδρομή μας στην Ιεριχώ, με επίσκεψη στην
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου . Ακολούθως θα
αναχωρήσουμε για τον 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), τη Νεκρά
Θάλασσα εξωτερικά, με τελευταία μας επίσκεψη στη
Βηθανία τη γυναικεία μονή της Μάρθας και Μαρίας .
Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο
4*.
Δείπνο
και
διανυκτέρευσης .

Παρασκευή 31/5/2019 : Ναζαρέτ – Κανά –
Θαβώρειον Όρος – Τιβεριάδα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή
στην Τιβεριάδα.Πρώτη επίσκεψη στο Θαβώρειον Όρος
(έγινε η Μεταμόρφωσης του Κυρίου/προαιρετική
μετάβαση με ταξί), συνεχίζουμε για τη Ναζαρέτ (Έγινε ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), Κανά της Γαλιλαίας (ο
Κύριος ευλόγησε το γάμο, έκανε το πρώτο του θαύμα),
Καπερναούμ (Ναός των Αγίων Αποστόλων εκεί όπου
θεράπευσε τον παραλυτικό, Όρος των Μακαρισμών),
στην Τιβεριάδα θάλασσα (το Ναό των Αγίων Αποστόλων
εκεί όπου οι Απόστολοι έσυραν τα δίκτυα τους και
γέμισαν με μεγάλα ψάρια, εκεί έγινε και η εμφάνιση του
Κυρίου μετά την Ανάσταση Του) . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και διανυκτέρευσης .

Σάββατο 1/6/2019 : Γεσθημανή-Βηθλεέμ –
Καταμόνας - Όρος Ελαιών- Άγιο Σάββα...
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 και στο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σάββα
(προαιρετικά). Ακολούθως καθ’ οδόν προς την
Ιερουσαλήμ θα επισκεφθούμε Μονή του Τιμίου Σταυρού,
το Καταμόνας (Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος) και
συνεχίζουμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεσθημανή, το τόπο

Λάρνακα– Τελ Αβίβ 20.20 – 21.20
Τελ Αβίβ – Λάρνακα 22.00 - 23.00
προδοσίας και προσευχής . Θα συνεχίσουμε για το Όρος των
Ελαιών (έγινε η Ανάληψης του Κυρίου), τον Ναό των Αγίων
Αποστόλων .Επιστροφή στο ξενοδοχείο 4* . Δείπνο και
διανυκτέρευσης .

Κυριακή 2/6/2019 : Λειτουργία στο Πανάγιο
Τάφο–Γολγοθά-Αποκαθήλωση-Πραιτώριο.…
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 όπου θα
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. 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. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο του Τέλ
Αβίβ. Άφιξη, τακτοποίηση των αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων
και με πτήση στις 22.00 για Λάρνακα. Άφιξη στις 23.00 και
μεταφορά με λεωφορείο στο γραφείο.

Η τιμή είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο περιλαμβάνει :
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Τελ Αβίβ – Λάρνακα με
δύο αποσκευές, μία 20 Κιλά και μία χειραποσκευή 8 Κιλά .

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, σε περίπτωση αύξησης
τους μετά τις 8/1/2019 επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης .
Διαμονή 4 βράδια σε καινούργιο Ξενοδοχείο 4* .
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά .
Δείπνο μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο .
Οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με
κλιματιζόμενο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα .
Αρχηγός, έμπειρος συνοδός & ξεναγός του γραφείου μας .
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής .
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
Ημερ. Έκδοσης 8/1/2019
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 μαζί με τους γονείς του έχει μείωση €40

Το Διαβατήριο σας πρέπει να λήγει μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2019
Η τιμή ισχύει για κρατήσεις μέχρι 19 Απριλίου 2019 .
Νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
Η κράτηση σας ισχύει, με πληρωμή της προκαταβολή των €170 
Μετά τις 19 Απριλίου 2019, η τιμή αλλάσει ανάλογα με την
νέα τιμή που μας δίνει η αεροπορική εταιρεία 

Στασίνου 37Α (περ. Χίλτον) – Ακρόπολη / Φάξ : 22378429
Email : theotokos@theotokostravel.com

