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9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ - ΣΙΝΑ  
17-25/7/2019 

17/7 ΤΕΤΑΡΤΗ: Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Τελ Αβίβ στις 10.20π.μ. Άφιξη στις 
12.20, παραλαβή αποσκευών και μεταφορά στην Λύδα, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Κατόπιν μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 
Το απόγευμα, επίσκεψη στην Ι.Μ. Των Ποιμένων. Αργότερα, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

18/7 ΠΕΜΠΤΗ: Πρωινό και αναχώρηση για τα Ιεροσόλυμα. Εισερχόμενοι στην παλαιά πόλη ξεκινάμε 
την ξενάγηση μας από το λόφο της Αγίας Σιών: στο σπίτι του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, στο Υπερώον, 
στη Πατριαρχική Σχολή (αν είναι ανοικτά). Συνεχίζουμε κατηφορίζοντας προς την Αγία Αυλή και το 
Ναό της Αναστάσεως. Προσκύνημα στον Πανάγιο τάφο, στο Γολγοθά, στην Αποκαθήλωση και τα 
παρεκκλήσια που κυκλώνουν το Ναό της Αναστάσεως με σημαντικότερο του Τιμίου Σταυρού. 
Κατόπιν θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και αργότερα, ξεκινούμε από το Πραιτώριο όπου 
φυλακίστηκε ο Χριστός και κατευθυνόμενοι προς την Γεσθημανή, θα δούμε τον Οίκο Αγίου Ιωακείμ 
και  Άννης, τον τόπο λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου και τον τάφο της Παναγίας. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε τον βράχο της τελευταίας προσευχής του Κυρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το 
απόγευμα, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

19/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πρωινό και μεταφορά στην Βηθανία όπου προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου 
Λαζάρου και την Ι.Μ. Μάρθας και Μαρίας. Κατόπιν, θα μεταβούμε στην έρημο και την Ι.Μ. Αγίου 
Γεωργίου Χοτζεβά όπου θα προσκυνήσουμε και το σπήλαιον του Προφήτη Ηλία. Μεταφορά στον 
Ιορδάνη ποταμό όπου θα γίνει το συμβολικό βάπτισμα και συνεχίζουμε για την Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου 
του Ιορδανίτη. Συνεχίζουμε αργότερα για ανάβαση στο Σαραντάριο Όρος (προαιρετικά με τελεφερίκ), 
όπου επειράσθη ο Κύριος και τέλος στην πόλη Ιεριχώ (Ι.Μ. Προφήτη Ελισσαίου με τη συκομορέα του 
Ζακχαίου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

20/7 ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, φόρτωση των βαλιτσών και αναχώρηση για το Σινά. 
Περνάμε από τα σύνορα Ισραήλ στην Αίγυπτο στην πόλη Τάμπα και φθάνουμε στην Ι.Μ. Αγίας 
Αικατερίνης το απόγευμα. Μια πρώτη επίσκεψη εντός της Μονής, συνάντηση με τους Πατέρες της 
Μονής και συμμετοχή στο Εσπερινό(αν προλάβουμε). Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας δείπνο και 
διανυκτέρευση.  Όσοι επιθυμούν να ανεβούν στην Αγία Κορυφή με δική τους ευθύνη, στις 23:30 το 
πούλμαν θα τους μεταφέρει στη Μονή. Η κατάβαση θα είναι γύρω στις 07:00 οπότε και η συνάντηση 
με το υπόλοιπο γκρουπ. 
 

21/7 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μεταφορά για Θεία Λειτουργία στη Μονή και στην συνέχεια περιήγηση εντός της 
Μονής που περιλαμβάνει: προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων της Αγίας Αικατερίνης, της Αγίας Βάτου, 
επίσκεψη στο Μουσείο με της περίφημες εικόνες του 6ου αιώνα μ.Χ. Στο οστεοφυλάκιο θα 
προσκυνήσουμε το ολόσωμο και άφθορο λείψανο του Αγ. Στεφάνου, ασκητή του 6ου αιώνα μ.Χ.. Το 
απόγευμα μεταφορά ξανά στην Μονή. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 

22/7 ΔΕΥΤΕΡΑ: Θεία Λειτουργία στη Μονή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, πρωινό. Αναχώρηση για 

την Τάμπα και το Ειλάτ. Περνούμε τα σύνορα και πορευόμαστε για τη Βηθλεέμ. Άφιξη, δείπνο και 

διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.  

23/7 ΤΡΙΤΗ: Πρωινό και αναχώρηση για τις Ιερές μονές των Αγίων Σάββα και Αγίου Θεοδοσίου. 

Επίσκεψη στο Όρος των ελαιών, όπου ανελήφθη ο Κύριος και αργότερα στις Ιερές Μονές Τιμίου 

Σταυρού και Συμεών του Θεοδόχου, όπου και ο τάφος του Αγίου. Συνεχίζουμε για την Ορεινή, στην 

μονή Τιμίου Προδρόμου, τόπο όπου γεννήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και καταλήγουμε αργότερα στη 

Βηθλεέμ στο Ναό της Γεννήσεως. Προσκύνημα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως και Σπαργανώσεως και 

στην Ι.Μ. των Ποιμένων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

24/7 ΤΕΤΑΡΤΗ: Πρωινό και αναχώρηση για  το βόρειο Ισραήλ με πρώτη στάση στην Κανά όπου 

ευλογήθηκε ο Γάμος και αργότερα στην πόλη Ναζαρέτ, στο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
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Κατόπιν θα ανεβούμε στο Όρος Θαβώρ όπου μεταμορφώθηκε ο Κύριος και αργότερα θα 

μεταφερθούμε στην Ι.Μ. Αγ. Αποστόλων στην Καπερναούμ, στην Τιβεριάδα λίμνη (προαιρετικό 

γεύμα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

25/7 ΠΕΜΠΤΗ: Πρωινό, φόρτωση αποσκευών και μεταφορά στα Ιεροσόλυμα, για ελεύθερο χρόνο 

στην πόλη, μέχρι και τις 15:00, όταν και θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, από όπου 

στις 19.00 θα πετάξουμε για την Αθήνα. Άφιξη στις 21.15. 
 

* ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΑΠΟ 23.30 – 03.30 ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΕΥΡΩ 

ΕΦΟΣΟΝ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ    Σε δίκλινο δωμάτιο:  930 € * Επιβάρυνση σε μονόκλινο:+ 200 € 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: 300 ευρώ έως 10/4 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Έως 10/6 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

 Αεροπορικό εισιτήριο με φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων 

 1 αποσκευή και μια χειραποσκευή για κάθε επιβάτη. 

 6 διανυκτερεύσεις  στο ξενοδοχείο Shepherds House 4* στην περιοχή της Βηθλεέμ.   

 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο New Morgenland Hotel  3* στην περιοχή του Σινά. 

 Πρωινό και δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία μας .  

 Εκδρομές σύμφωνες με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.  

 Μετάβαση στο Θαβώρ με ταξί. 

 Πουλμανάκια για μεταφορά στον Άγιο Σάββα. 

 Φόρος εισόδου στην Αίγυπτο, είσοδο στην Αγία Αικατερίνη (περίπου 25 ευρώ). 

 Συνοδός - ξεναγός του γραφείου μας. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Φόρος εξόδου από το Ισραήλ, πληρώνετε επί τόπου. (105 Israel shekel, περίπου 35 ευρώ, αναλόγως 

ισοτιμίας) 

 Τυχούσα αύξηση των φόρων αεροδρομίου, εξόδου από το Ισραήλ, εισόδου στην Αίγυπτο και στο Σινά.  

 Εισόδους σε χώρους και μουσεία (2 ευρώ στον τάφο του Αγ. Λαζάρου & 1 στον τόπο Αναλήψεως). 

 Ποτά, φιλοδωρήματα για τον οδηγό και το προσωπικό του ξενοδοχείου που πάντα συνηθίζονται. ( Ένα 
ευρώ την ημέρα ευρώ στο Ισραήλ και 5 ευρώ συνολικά  στην Αίγυπτο)  

 Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, 15 ευρώ περίπου (ισοτιμία) το άτομο,(προαιρετική ανάβαση). 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

 LY 542 17JUL ATH-TLV  10:20 12:20 

 LY 541 25JUL TLV-ATH  19:00 21:15 
 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ:  

 Για την συμμετοχή σας στην εκδρομή απαιτείται να έχετε διαβατήριο. 

 Απαραίτητη η 6μηνη ισχύη του από το πέρας της εκδρομής (δηλαδή πρέπει να λήγει μετά την 

26/1/2020).  

*Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει, κατά την κρίση του Αρχηγού, χωρίς να παραληφθούν  
οι τόποι και τα προσκυνήματα που αναφέρονται. 

 

Πληροφορίες  :  π. Χαράλαμπος Πανόπουλος 

 


