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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ: 02 - 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΠΕΜΠΤΗ, 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ  - ΙΟΠΠΗ - ΒΗΘΛΕΕΜ  

Ώρα 02:00΄. Συγκέντρωση και μεταφορά στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από όπου στις 07:30΄ θα πετάξουμε 

με την Aegean Airlines για το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, με άφιξη στις 09:30΄. Αμέσως μετά την έξοδό 

μας από το Αεροδρόμιο, θα μεταβούμε στην πόλη του Τελ Αβίβ, που σημαίνει "Λόφος της Άνοιξης", μία σύγχρονη 

πόλη η οποία αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του σύγχρονου Ισραήλ, και στη γειτονική αρχαία Ιόππη 

(Γιάφφα), χτισμένες και οι δύο στις ακτές της Μεσογείου Θαλάσσης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λύδδα, όπου 

θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 

της Βηθλεέμ. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ -  ΝΑΖΑΡΕΤ -  ΚΑΝΑ - ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ  

Νωρίς το πρωί, και αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα μεταβούμε στην περιοχή της Γαλιλαίας όπου θα επισκεφθούμε: 

το Όρος Θαβώρ, όπου έγινε η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και “έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε 

ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως”, τη Ναζαρέτ, η οποία πρώτη άκουσε το μήνυμα της σωτηρίας με τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Κανά, στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής 

του ύδατος εις οίνον, την Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα 

περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου και τη λίμνη της Τιβεριάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  

Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και 

στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, όπου θα προσκυνήσουμε 

τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και τον Φρικτό Γολγοθά και θα 

ξεναγηθούμε λεπτομερώς στα εντός του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως 

παρεκκλήσια και προσκυνήματα. Στη συνέχεια θα  οδοιπορήσουμε στην 

Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου θα δούμε την Οδό του Μαρτυρίου, 

θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο (Φυλακές του Κυρίου), τον Οίκο Ιωακείμ 

και Άννης (τόπος Γεννήσεως της Θεοτόκου) και θα καταλήξουμε στη 

Γεθσημανή (τάφος της Παναγίας, τόπος του Μαρτυρίου του Αγίου Στεφάνου και τόπος της προσευχής και αγωνίας 

του Κυρίου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  - ΙΕΡΙΧΩ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για να  επισκεφθούμε: το Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του 

Κυρίου), τον Ιερό ποταμό Ιορδάνη, την ακριτική Ι. Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του μετά λέοντος 

εικονιζομένου και την πόλη της Ιεριχούς όπου βρίσκεται η Ι. Μονή του Προφήτου Ελισσαίου με τη γέρικη συκομορέα 

του Ζακχαίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΧΟΖΕΒΑ -  ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα επιβιβασθούμε στο 

λεωφορείο μας για να επισκεφθούμε: την Ι. Μονή Χοζεβά, όπου βρίσκεται 

το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας παρέμεινε επί 3,5 χρόνια 

τρεφόμενος υπό του κόρακος και όπου ο Θεοπάτωρ Ιωακείμ προσευχόταν 

να του χαρίσει ο Θεός ένα τέκνο, τη Βηθανία (Ι. Μονή Λαζάρου, Μάρθας 

και Μαρίας), την Ι. Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, όπου 

βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών Μάγων, την Ι. Μονή του Αγίου 

Σάββα (άβατος διά γυναίκας) στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, και τον 

Ιερό Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το Ιερό 

Σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως και θα ξεναγηθούμε στη μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού, του 6ου αιώνος μ.Χ. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΤΡΙΤΗ, 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Το πρωί θα μεταβούμε στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προσωπικές 

επισκέψεις. 

Ώρα 16:00΄. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ από όπου στις 20:10΄ θα πετάξουμε για την 

Αθήνα με ώρα άφιξης στις 22:20΄. Παραλαβή των αποσκευών μας και αναχώρηση για Χαλκίδα. 

                                                                                                     Τέλος Εκδρομής 

 

Ξενοδοχείο 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Σε δίκλινο - τρίκλινο Διαφορά μονόκλινου 

HOTEL ANGEL 3* sup. 860 € 160 € 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν από Χαλκίδα  - Ελ. Βενιζέλος - Χαλκίδα 
 Το αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα - Τελ Αβίβ - Αθήνα, με την Aegean Airlines. 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
 Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23 κιλά. 
 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ως άνω ξενοδοχείο στην Βηθλεέμ, σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με 

πρωινό. 
 Πέντε (5) δείπνα εντός ξενοδοχείου. 
 Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν 
 Επίσημος Ξεναγός για όλη την διάρκεια της εκδρομής μας 
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας. 
 Η άνοδος με ταξί στο Όρος Θαβώρ. 
 Η μετάβαση στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα με μικρά λεωφορεία. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ταξιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει και covid 19 
 Φιλοδωρήματα. 

 
 
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Προαιρετικές εκδρομές και εκδηλώσεις. 
 Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία. 
 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων. 

 

 

 

ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES 

02/03/2023 ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ 07:30 – 09:30   (A3/926) 

07/03/2023 ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ  20:10 – 22:20   (A3/925) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη με άμεση προκαταβολή 250 Ευρώ. Τέλος εγγραφών το αργότερο μέχρι τις 
13/01/2023. 

 Οριστική εξόφληση και αποστολή φωτοτυπίας διαβατηρίου το αργότερο μέχρι τις 01/02/2023. 
 Το γραφείο μας καταβάλλει προσπάθεια, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για 

παραμονή σε δίκλινο δωμάτιο, για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του. Συνεπώς, οποιαδήποτε κράτηση για 
κάποιον που ταξιδεύει μόνος του, θα πρέπει να μετατραπεί σε μονόκλινο δωμάτιο με την ανάλογη επιβάρυνση. 
Τρίκλινα δωμάτια διατίθενται κατόπιν απαίτησης και συμφωνίας με τον πελάτη, χωρίς οικονομική ελάφρυνση, 
αλλά το γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει για το μέγεθος του δωματίου και του κρεβατιού που παρέχεται από το 
ξενοδοχείο. 
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 Μερικές από τις Ιερές Μονές στους Αγίους Τόπους λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας (09:00 - 
13:00). Ενδέχεται λόγω ωραρίου να μην καταστεί εφικτή η επίσκεψη μας σε κάποια από αυτές τις Μονές. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να επαναλάβουμε την επίσκεψή μας άλλη ημέρα και ώρα. 

 Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα σχετικής τροποποιήσεως του προγράμματος, εάν καιρικές συνθήκες, λόγοι 
ανωτέρας βίας ή τεχνικοί λόγοι καθιστούν τούτο αναγκαίο. 

 Η τιμή έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες τιμές εισιτηρίων, φόρους αεροδρομίων και καυσίμων. 
Τυχόν μεταβολή που θα προκύψει πριν την αναχώρηση, βαρύνει τον πελάτη. 

 

 

 

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ :  

 Με την δήλωση συμμετοχής 250€ (για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας)  

 Μέχρι 14/01/2023 η β’ δόση, ποσό που ανέρχεται στα 250€  

 Μέχρι 10/02/2023 η β’ δόση, ποσό που ανέρχεται στα 250€  

 Εξόφληση της εκδρομής μέχρι 23/02/2023 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
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