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28 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2020 (9 Θμζρεσ) 
 

“Λερουςαλιμ - Ναόσ τθσ Αναςτάςεωσ - Γεκςθμανι - Ρανάγιοσ Τάφοσ - Γολγοκάσ 
Ρατριαρχείο - Λορδάνθσ Ροταμόσ - Γαλιλαία - Τιβεριάδα - Καβϊρ - Κανά - Καπερναοφμ - 

Βθκλεζμ  - Ναηαρζτ - Προσ Ελαιϊν - Σιϊν - Βθκανία - Λεριχϊ - Λφδδα - Λόππθ -  
Τελ Αβίβ/Γιάφα - Προσ Σινά - Αγία Αικατερίνθ”   

 

 

 

mailto:Kalami.Corfu@gmail.com
http://www.corfukalamitravel.com/


                      

 
 

Θ Λερά Μονι Αγίασ Αικατερίνθσ του Κεοβάδιςτου Προυσ Σινά αποτελεί Μνθμείο 
Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO, και κεωρείται θ παλαιότερθ χριςτιανικι μονι ςτον 
κόςμο (θ παλαιότερθ μαρτυρία για φπαρξθ μοναςτικισ ηωισ είναι του 381-384 μ.Χ.). Κατά 
τθν παράδοςθ το όροσ Σινά χαρακτθρίηεται ωσ κεοβάδιςτο, κακϊσ εκεί, ςφμφωνα με τθν 
Αγία Γραφι, ο Κεόσ εμφανίςτθκε ςτο Μωυςι μζςα από μια φλεγόμενθ βάτο (Ζξοδοσ 3,1. 
19,1. 20,1) και μετά τθν ζξοδο ο Μωυςισ παρζλαβε τισ Δζκα Εντολζσ από το Κεό (Ζξοδοσ 
κεφ. 19). Στουσ πρόποδεσ του υπάρχει το μοναςτιρι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ, που ζκτιςε ο 

Λουςτινιανόσ το 527 μ.Χ.. Εκεί ο Τίςεντορφ ανακάλυψε το περίφθμο χειρόγραφο τθσ Καινισ 
Διακικθσ, το Σιναϊκό, που περιλαμβάνει ολόκλθρθ τθν Καινι Διακικθ και χρονολογείται 
από το 4ο μ.Χ. αιϊνα. Θ Αγία Αικατερίνθ μαρτφρθςε για τον Χριςτό ςτισ αρχζσ του 4ου 

αιϊνα, και ςυνδζκθκε άρρθκτα με το Προσ Σινά μετά τθν εναπόκεςθ τοφ ιεροφ λειψάνου 
τθσ ςτθν ψθλότερθ κορυφι τθσ Σιναϊτικισ Χερςονιςου και τθν μεταφορά του αργότερα 

τθν ΛΜ του Σινά. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η Θμζρα: άββατο 28 Μαρτίου 2020 
 
ΑΘΘΝΑ - ΠΣΘΘ ΜΕΣΑΒΑΘ  
Συγκζντρωςθ ςτο γκιςζ τθσ Aegean Airlines αεροδρόμιο Ακθνϊν ΕΛ. ΒΕΝΛΗΕΛΟΣ τθσ 
Ακινασ, ςτισ 15.00.  Ραράδοςθ αποςκευϊν και ζλεγχοσ διαβατθρίων. 
Συνεχίηουμε με πτιςθ τθσ Aegean από τθν Ακινα για το Τελ Αβίβ (Α3-924) ςτισ 17.00. 
Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο BEN GURION του Τελ Αβίβ ςτισ 20.00 (μία ϊρα διαφορά). 
Επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ.  Τακτοποίθςθ, δείπνο 
και διανυκτζρευςθ. 
 
2η Θμζρα: Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 - ΄Δ Νηςτειών (Αγίου Ιωάννου Κλίμακοσ) 
ΙΕΡΟΤΑΛΘΜ - ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΑΦΟ - ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΟΔΟ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΟΤ – ΓΕΘΘΜΑΝΘ 
 
Μετάβαςθ ςτο Ναό τθσ Αναςτάςεωσ του Χριςτοφ μασ, προςκφνθμα ςτον Ρανάγιο και 
Ηωοδόχο Τάφο και ςυμμετοχι ςτθν Κεία Λειτουργία. Ζπειτα κα προςκυνιςουμε και κα 
ξεναγθκοφμε ςτθν Αποκακιλωςθ, ςτον Φριχτό Γολγοκά, ςτον Τόπο τθσ Εφρεςθσ του 
Τιμίου Σταυροφ και ςε άλλα προςκυνιματα που βρίςκονται εντόσ του Ναοφ τθσ 
Αναςτάςεωσ.  
Εν ςυνεχεία κα διαςχίςουμε τθν Οδό του Μαρτυρίου, όπου βρίςκονται οι ςτάςεισ του Χρι-
ςτοφ μασ, πριν από τον Φρικτό Γολγοκά: Θ Ρφλθ τθσ Καταδίκθσ όπου ο Χριςτόσ ςυνάντθςε 
τισ γυναίκεσ τθσ Λερουςαλιμ, ο Οίκοσ τθσ Αγίασ Βερονίκθσ και το ςθμείο όπου ζγινε θ  
πτϊςθ του Χριςτοφ και τον βοικθςε ο Σίμων ο Κυρθναίοσ, φκάνονασ ςτο "Ρραιτϊριο", τθν 
Φυλακι του Χριςτοφ μασ.  
 
Συνεχίηουμε για τον Τόπο τθσ Καταδίκθσ, τθν Ρροβατικι Κολυμβικρα, τον Οίκο Λωακείμ 
και Άννασ (το ςπίτι των Κεοπατόρων όπου γεννικθκε θ Ραναγία μασ).  Εξερχόμενοι των 



                      

τειχϊν τθσ πόλεωσ, από τθν πφλθ των Λεόντων, άφιξθ ςτθν περιοχι τθσ Γεκςθμανισ και 
επίςκεψθ ςτθν ομϊνυμθ Λερά Μονι, όπου κα προςκυνιςουμε το Κεομθτορικό Μνιμα / 
Τάφοσ τθσ Ραναγίασ μασ (όπου και οι τάφοι των Κεοπατόρων Λωακείμ και Άννθσ, του 
Μνιςτοροσ Λωςιφ, αλλά και θ αυκεντικι εικόνα τθσ Ραναγίασ τθσ Λεροςολυμιτιςςασ).  
Στον κιπο τθσ Γεκςθμανισ κα δοφμε τον Τόπο τθσ Ρροδοςίασ και τον Βράχο τθσ Αγωνίασ. 
Ρροςκφνθμα ςτθν Εκκλθςία και ςτον Τόπο λικοβολιςμοφ του Ρρωτομάρτυρα Στεφάνου. 
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
3η Θμζρα: Δευτζρα 30 Μαρτίου 2020 
 

ΣΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΗΑΡΕΣ - ΚΑΠΕΡΝΑΟΤΜ 

 
Ρρωινό.  Ρολφ νωρίσ το πρωί, αναχωροφμε για τθν περιοχι τθσ Γαλιλαίασ. Άφιξθ ςτθ Ναηα-
ρζτ όπου κα προςκυνιςουμε τον Ναό του Ευαγγελιςμοφ τθσ Κεοτόκου. Συνεχίηουμε με 
τθν Κανά, ςτθν οποία πραγματοποιικθκε το πρϊτο καφμα του Κυρίου, τθσ «μετατροπισ 
του φδατοσ εισ οίνον». Ανάβαςθ με τοπικά ταξί ςτο Προσ Καβϊρ, όπου ζγινε θ Μετα-
μόρφωςθ του Χριςτοφ μασ.  
 
Μετάβαςθ ςτθν "Κάλαςςα τθσ Γαλιλαίασ" (Λίμνθ τθσ Γεννθςαρζτ). Επίςκεψθ ςτο 
παραλιμνιο μοναςτιρι Αγίων Αποςτόλων ςτθν Καπερναοφμ, όπου πραγματοποιικθκαν τα 
περιςςότερα των καυμάτων του Κυρίου. Διζλευςθ από τουσ πρόποδεσ του Προυσ των 
Μακαριςμϊν, όπου ο Κφριόσ μασ εκφϊνθςε τθν επί του Προυσ Ομιλία, και από το 
Επτάπθγο, όπουευλόγθςε τουσ 5 άρτουσ και τουσ 2 ιχκφεσ, με τα οποία ζφαγαν και 
χόρταςαν 5.000 άτομα. Ακολοφκωσ προαιρετικι προςκυνθματικι βόλτα ςτθ λίμνθ και γεφ-
μα με ψάρι τθσ λίμνθσ Γεννθςαρζτ. Ολοκλθρϊνουμε τθν προςκυνθματικι θμζρα μασ με 
επίςκεψθ ςτθν Λερά Μονι των Αγίων Αποςτόλων, ςτθν προκυμαία τθσ πόλθσ τθσ 
Τιβεριάδοσ. Επιςτροφι το βράδυ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 



                      

 
 
4η Θμζρα: Σρίτη 31 Μαρτίου 2020 
ΒΘΘΛΕΕΜ  - ΙΕΡΟΤΑΛΘΜ  

 
Ρρωινι παρακολοφκθςθ τθσ Κείασ Λειτουργίασ ςτο Κεοδζγμον Σπιλαιο τθσ Γεννιςεωσ 
ςτθν Βθκλεζμ (για όςουσ επικυμοφν).  Ρροςκφνθμα και ξενάγθςθ ςτθ μεγάλθ Βαςιλικι του 
Λουςτινιανοφ και ςτο ςπιλαιο των ςφαγιαςκζντων από τον Θρϊδθ νθπίων. Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο για πρωινό.   
 
Μετάβαςθ ςτθν παρακείμενθ Λερά Μονι των Ροιμζνων, για να προςκυνιςουμε το Λερό 
ςπιλαιο των Ροιμζνων και ακολοφκωσ. Μετάβαςθ ςτθν ιερά Μονι του Αγίου Κεοδοςίου 
του Κοινοβιάρχου, όπου βρίςκεται το Λερό Σπιλαιο των Τριϊν Μάγων. Με τοπικά ταξί κα 
πάμε ςτθν αςκθτικι Λερά Λαφρα του Αγίου Σάββα του Θγιαςμζνου (άβατο για τισ 
γυναίκεσ).  
 
Επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο για να μεταβοφμε ςτο Προσ των Ελαιϊν, όπου ζγινε θ Ανάλθψθ 
του Χριςτοφ μασ και ςυνεχίηουμε για να επιςκεφκοφμε τθν Μικρι Γαλιλαία, όπου ζγινε θ 
Εμφάνιςθ του Χριςτοφ μασ μετά τθν Ανάςταςθ. Επίςθσ εδϊ, από το Ρανόραμα των Λε-
ροςολφμων κα ζχουμε μία ωραία κζα τθσ πόλθσ των Λεροςολφμων για αναμνθςτικζσ 
φωτογραφίεσ. 
 
Μετάβαςθ ςτο Προσ Σιϊν. Επίςκεψθ ςτο "Υπερϊο", όπου πραγματοποιικθκε ο Μυςτικόσ 
Δείπνοσ, θ Ψθλάφθςθ του Κωμά, κακϊσ και θ Επιφοίτθςθ του Αγίου Ρνεφματοσ κατά τθν 
θμζρα τθσ Ρεντθκοςτισ. Ακριβϊσ από κάτω βρίςκεται και ο "τάφοσ" του Ρροφθτάνακτοσ 
Δαβίδ. Συνεχίηουμε με το Αββαείο τθσ Κοιμιςεωσ, κτιςμζνο πάνω ςτο ςπίτι του Αγίου 
Λωάννου του Κεολόγου (όπου πζραςε τα τελευταία χρόνια τθσ θ Ραναγία)  και 
μεταγενζςτερο βυηαντινό ναό.  
 
 Στθ ςυνζχεια, κα περπατιςουμε προσ τθν "καρδιά" (cardo) τθσ ρωμαϊκισ και βυηαντινισ 
πόλθσ. Ιταν θ κεντρικι αρτθρία με τουσ κίονεσ, με αρκετοφσ να ςϊηονται ζωσ ςιμερα, τθν 



                      

οποία αργότερα αναδιαμόρφωςε ο Λουςτινιανόσ για να ζνϊςει το Ναό τθσ Αναςτάςεωσ με 
τθν Ρφλθ τθσ Σιϊν. Σιμερα είναι θ "καρδιά" τθσ εβραϊκισ ςυνοικίασ με πολλά 
καταςτιματα. Μετάβαςθ ςτο Ναό τθσ Αναςτάςεωσ όπου κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο. 
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
5η Θμζρα: Σετάρτη 1 Απριλίου 2020 
ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΘ ΠΟΣΑΜΟ  

 
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν Βθκανία, τθν οποία ο Χριςτόσ επιςκζφτθκε πολλζσ φορζσ 
και ανζςτθςε τον Λάηαρο πρό του Κείου Ράκουσ. Ρροςκφνθμα ςτθν Λερά Μονι Μάρκασ 
και Μαρίασ, χτιςμζνθ πάνω ςτο ςπίτι του Λαηάρου και των αδερφϊν του. Εάν οι ςυνκικεσ 
το επιτρζψουν, κα μεταβοφμε και ςτον τάφο του Λαηάρου.    
 
Στθν κακοδικι διαδρομι προσ τον Λορδάνθ και τθν Λεριχϊ, κα περάςουμε από τθν περιοχι 
όπου βρίςκοταν το "Ρανδοχείο του Καλοφ Σαμαρείτθ" και πολλά βυηαντινά μοναςτιρια. 
Άφιξθ ςτον Λορδάνθ ποταμό, ςτο πραγματικό ςθμείο που βαπτίςκθκε ο Χριςτόσ μασ, από 
τον Τίμιο Ρρόδρομο.  
 
Κα δοφμε επιπλζον τθν Λερά Μονι του Τιμίου Ρροδρόμου, θ οποία ανακαινίηεται κακϊσ 
είχε καταςτραφεί ςτον πόλεμο του 1948.  Κα τελεςκεί θ ακολουκία του Αγιαςμοφ και κα 
αναγνωςκοφν οι ευχζσ  «τοῦ Ἁγιαςμοῦ».  Πςοι εκ των προςκυνθτϊν επικυμοφν μποροφν 
να φορζςουν τον λευκό χιτϊνα για τθν  «προαιρετικι-ςυμβολικι βάπτιςθ των 
προςκυνθτϊν» ςτον Λορδάνθ ποταμό, ψάλλοντασ το τροπάριο «εν Λορδάνθ βαπτιηομζνου 
ςου Κφριε..».   
 
Ακολοφκωσ, αναχωροφμε για προςκφνθμα ςτθν Λερά Μονι του Αγίου Γεραςίμου του 
Λορδανίτου, μια πραγματικι όαςθ ςτθν ζρθμο του Λορδάνθ. Μετάβαςθ ςτθν Λεριχϊ, όπου 
κα επιςκεφκοφμε το Σαραντάριο Προσ, όπου ο Χριςτόσ μασ ζηθςε ςαράντα μζρεσ με 
νθςτεία και προςευχι 40 μζρεσ, προ τθσ ενάρξεωσ του Σωτθρίου Ζργου Του (ανάβαςθ με 
τελεφερίκ €15), και τθ Μονι του Ρροφιτου Ελιςςαίου, όπου θ Συκομωρζα που ανζβθκε ο 
Ηακχαίοσ.  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 



                      

 
6η Θμζρα: Πζμπτη 2 Απριλίου 2020 
ΜΕΣΑΒΑΘ ΣΟ ΌΡΟ ΙΝΑ (650 ΧΛΜ) 

 
Ρολφ πρωινι αναχϊρθςθ για το Κεοβάδιςτο Προσ Σινά και τθν Λερά Μονι τθσ Αγίασ 
Αικατερίνθσ. Ταξιδεφουμε κατά μικοσ τθσ Νεκράσ Κάλαςςασ (με ενδιάμεςθ ςτάςθ). 
Ρερνάμε τθ ςυνοριακι πόλθ Εϊλάτ ςτον κόλπο τθσ Άκαμπα  (ςφνορα Λςραιλ και Αιγφπτου) 
και ςυνεχίηουμε τθν μοναδικι ςε ομορφιά διαδρομι μασ ςτθν χρωματιςτι ζρθμο του Σινά 
με τουσ γραφικοφσ Βεδουίνουσ.  
 
Φκάνουμε ςτθν ιςτορικι Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ, που λειτουργεί αδιάκοπα εδϊ και 
δεκαεπτά αιϊνεσ, χτιςμζνθ ςτουσ πρόποδεσ του Προυσ του Μωυςζωσ και ςε υψόμετρο 
1.570 μζτρα. Τακτοποίθςθ ςτουσ Ξενϊνεσ τθσ Μονισ και ζπειτα παρακολοφκθςθ του 
Εςπερινοφ (ϊρα 16.00 –17.00).  
 
Ακολοφκωσ κα προςκυνιςουμε τα λείψανα τθσ Αγ. Αικατερίνθσ, το παρεκκλιςιο τθσ 
φλεγόμενθσ και μθ καιόμενθσ Αγίασ Βάτου, το πθγάδι του Λοκϊρ, το Οςτεοφυλάκιο και το 
Σκευοφυλάκιο τθσ Μονισ.  
 
Στο Σκευοφυλάκιο, μεταξφ των πολλϊν ανεκτίμθτων κειμθλίων, κα δοφμε δείγματα από 
τθν ςυλλογὴ τῶν φορθτῶν εἰκόνων, τθν πλουςιότερθ ἀρικμθτικὰ καὶ ςθμαντικότερθ 
παγκοςμίωσ αλλά και από χειρόγραφα, κακϊσ θ μονι διακζτει τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ 
ςυλλογι χειρογράφων τθσ πρωτοχριςτιανικισ περιόδου, μετά από αυτι του Βατικανοφ. 
Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
Για όςουσ μποροφν και επικυμοφν, ανάβαςθ με οδθγό βουνοφ ςτθν Αγία Κορυφι 
(2.280μ.), όπου ο Μωυςισ ζλαβε τισ εντολζσ και από όπου θ ανατολι του θλίου πάνω από 
τθν ζρθμο και τα άγρια βουνά προςφζρει ζνα μοναδικό κζαμα. Αναχϊρθςθ από τθν Μονι, 
μετά τισ 12.00 τα μεςάνυχτα, με επιςτροφι, περί τισ 06:00. 
 
 



                      

 
7η Θμζρα: Παραςκευή 3 Απριλιου 2020 - Ακολουθία του Ακαθίςτου Υμνου 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΘ ΙΝΑ - ΕΚΚΛΘΙΑΜΟ - ΚΑΘΙΜΑ ΑΓ. ΠΑΪΙΟΤ - ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΟΤ 
ΤΜΝΟΤ 

 
Στο κζντρο αυτό του Ελλθνιςμοφ και τθσ Ορκοδοξίασ θ παρακολοφκθςθ τθσ κατανυκτικισ 
Κείασ Λειτουργίασ κα είναι μια αξζχαςτθ εμπειρία, ςτο Κακολικό τθσ Λ. Μονισ τθσ Αγ. 
Αικατερίνθσ. Μετά το πζρασ τθσ Κείασ Λειτουργίασ πρωινό ςτο ξενοδοχείο.  Στθν ςυνζχεια, 
όςοι επικυμοφν μποροφν να επιςκεπτοφν το Κάκιςμα ςτο Προσ Γαλακτίωνοσ και 
Επιςτιμθσ, όπου αςκιτεψαν πολφ μοναχοί, ανάμεςα τουσ και ο Άγιοσ Ραΐςιοσ ὁ 
Ἁγιορείτθσ, για δφο χρόνια. Ραρακολοφκθςθ τθσ Ακολουκίασ του Ακάκιςτου Φμνου και 
ςυνάντθςθ με τουσ Σιναίτεσ Ρατζρεσ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
  
8η Θμζρα: άββατο 4 Απριλίου 2020 
ΕΚΚΛΘΙΑΜΟ - ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΑΠΟ ΟΡΟ ΙΝΑ 
 
Μετά το πρωινό ζχουμε τθν επιςτροφι μασ ςτθν Αγία Γθ.  Κινοφμενοι ςτθν ακτι τθσ Ερυ-
κράσ καλάςςθσ διζλευςθ των ςυνόρων από το Εϊλάτ.  Διανφοντασ αρκετι απόςταςθ κατά 
μικοσ τθσ Νεκράσ κάλαςςασ και παράλλθλα με τα ςφνορα Λςραιλ-Λορδανίασ κα ζχουμε 
ςτάςθ για κολφμπι ςτθν χαμθλότερθ και πλζον αλμυρι λίμνθ του κόςμου. Άφιξθ ςτο 
ξενοδοχείο μασ, αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
9η Θμζρα: Κυριακή 5 Απριλίου 2020 - Ζ Νηςτειών (Οςίασ Μαρίασ Αιγυπτίασ)  
ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΑΦΟ - ΛΤΔΔΑ - ΣΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΟΠΠΘ -  ΠΣΘΘ ΕΠΙΣΡΟΦΘ 
 
Ρρωινό και αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο.  Στθν παλιά πόλθ των Λεροςολφμων κα ζχουμε 
ζνα τελευταίο προςκφνθμα ςτον Ρανάγιο Τάφο του Χριςτοφ μασ και παρακολοφκθςθ τθσ 
Κείασ Λειτουργίασ. Για όςουσ το επικυμοφν, πριν τθν Κεία Λειτουργία, κα υπάρχει θ 
δυνατότθτα για επίςκεψθ ςτο Τείχοσ των Δακρφων ι το Προσ του Ναοφ.   
 
Αναχωροφμε για το Μοναςτθριακό ςυγκρότθμα του Αγίου Γεωργίου ςτθν Λφδδα, όπου κα 



                      

προςκυνιςουμε τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυροσ Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. 
Συνεχίςουμε για μια μία ωραία βόλτα με το λεωφορείο ςτθν παραλιακι λεωφόρο του Τελ 
Αβίβ, για να καταλιξουμε ςτθν Λόππθ, το "παλιό Τελ Αβίβ" ι αλλιϊσ Γιάφα. Ρροςκφνθμα 
ςτθν Λ.Μ. Αρχαγγζλων και χρόνοσ ελεφκεροσ. 

 
Πτήςη Επιςτροφήσ 
Αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο Ben Gurion, ςτο Τελ Αβίβ, 
τυπικζσ διαδικαςίεσ, ζλεγχοσ αποςκευϊν και διαβατθρίων.  
Ρτιςθ επιςτροφισ ςτισ 19:50, με AEGEAN Airlines (Α3-925) 
και άφιξθ ςτθ Ακινα ςτισ 21:50. Για όςουσ κλείςουν τθν 
οδικι μεταφορά , κα ζχουμε άμεςθ επιβίβαςθ ςτο 
λεωφορείο μασ και αναχϊρθςθ για τθν Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ από τθν 
εκδρομι μασ. !! 
  

Τα Αγιοταφικά Προςκυνήματα, είναι τα επίςθμα αρχαία μνθμεία του Χριςτιανιςμοφ 
- και όχι μόνο- ςτο Λςραιλ και τα Ραλαιςτινιακά Εδάφθ, με ςπουδαιότερο τον Ρανάγιο 

Τάφο αλλά και, μεταξφ των άλλων, τον Γολγοκά ςτθν Λερουςαλιμ, το Σπιλαιο και τθ 
Φάτνθ ςτθ Βαςιλικι τθσ Γεννιςεωσ ςτθ Βθκλεζμ, το όροσ των Ελαιϊν, τθ Γεκςθμανι, τθ 

Βθκανία όπου βρίςκεται ο τάφοσ του Λάηαρου, τθ Ναηαρζτ, και τον Λορδάνθ ποταμό. 
 

Ο Ναόσ τησ Αναςτάςεωσ, το ιερότερο μνθμείο τθσ Χριςτιανοςφνθσ αποτελεί το όνειρο 
κάκε ευςεβοφσ Χριςτιανοφ να αξιωκεί κάποτε να επιςκεφκεί τθν Αγία Γθ. Ο εςωτερικόσ 

διάκοςμοσ είναι ποικιλόμορφοσ με βυηαντινζσ τοιχογραφίεσ, εικόνεσ και αγάλματα, 
χάλκινα ςκαλιςτά τθσ Αναγεννιςεωσ, ςφγχρονα εντοίχια ψθφιδωτά. 

 

Εντόσ του Ναοφ τθσ Αναςτάςεωσ υπάρχουν άνω των 10 ιεροί χϊροι και προςκυνιματα, 
ςυνδεδεμζνα με το Ράκοσ του Χριςτοφ, τθ Σταφρωςθ, το Κάνατο, τθν Ταφι και τθν 

Ανάςταςθ. Τα κυριότερα είναι: 1) Θ Αγία Αποκακιλωςισ 2) Ο τόποσ, ςτον οποίο ίςταντο οι 
άγιεσ γυναίκεσ κατά τθ Σταφρωςθ 3) Το Άγιο Κουβοφκλιο, όπου ο Τάφοσ του Χριςτοφ και ο 
Άγιοσ Λίκοσ 4) Ο Γολγοκάσ 5) Το Ραρεκκλιςιο του Αδάμ 6) Το παρεκκλιςιο του Ακανκίνου 

Στεφάνου 7) Ο χϊροσ τθσ ευρζςεωσ του Τιμίου Σταυροφ 8) Το Ραρεκκλιςιο του 
εκατοντάρχου Λογγίνου 9) Το Ραρεκκλιςιο του «Διεμερίςαντο» 10) Το Ραρεκκλιςιο των 
Κλαπϊν, όπου θ φυλακι του Χριςτοφ 11) Θ Κολϊνα του Δαρμοφ 12) Το Ραρεκκλιςιο τθσ 

Μαρίασ τθσ Μαγδαλθνισ. 
   



                      

ΣΙΜΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ: 

Αναχώρηςη από ΑΘΘΝΑ: €900 
Διαφορά Μονόκλινου +€150 

Φιλοδωρήματα  +€15 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ TO AΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΦΡΙ 20  ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  ΚΑΙ ΕΥΌΟΝ 

ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΘΕΕΙ  ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 300 ΕΤΡΩ !!  
 ΕΞΟΥΛΗΗ ΜΕΦΡΙ 15 ΗΜΕΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΦΩΡΗΗ  !! 

 
 

( Ακσρώζεις γίνονηαι δεκηές 35 μέρες πριν ηην ανατώρηζη. Διαθορεηικά πληρώνοσμε 

ακσρωηικά μέτρι 35  μέρες πριν ηο 25%  και μεηά ηην 30ζηη  μέρα πριν ηην 

ανατώρηζη, ΟΤΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ.) 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια  με επιςτροφι. 

 Μία αποςκευι μζχρι 23 κιλά και μία χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά το άτομο. 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 4 αςτζρων Shepherds House ςτθν περιοχι τθσ 
Βθκλεζμ, ςτο Χωριό των Ροιμζνων, απζναντι από τθν Λερά Μονι. 

 Θμιδιατροφι κακθμερινά. 

 Μετάβαςθ ςτον Άγιο Σάββα. 

 Ξεναγιςεισ-περιθγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα από Λερωμζνο του 
Ρατριαρχείου. 

 Θ μετάβαςθ ςτο Σινά με καινοφργιο ποφλμαν 

 Θ διαμονι ςτο Σινά , ςτο ξενοδοχείο τθσ Λεράσ Μονισ 3* με θμιδιατροφι 

 Φόροι ςυνόρων Αιγφπτου και Λςραιλ 

 Φόροι αεροδρομίων Ελλάδοσ και Λςραιλ. 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ – Συνοδόσ ςτα προςκυνιματα των Αγίων Τόπων και Σινά. 

 Αςφάλεια αςτικισ Ευκφνθσ. 

 ΦΡΑ. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:  

 Π,τι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ςαν προαιρετικό. 

 Ανάβαςθ με το τελεφερίκ ςτο Σαραντάριο Προσ €15. 

 Ρροαιρετικό γεφμα με ψάρι ςτθν Τιβεριάδα €18. 

 Ρροαιρετικι προςκυνθματικι περιιγθςθ με πλοίο ςτθν Τιβεριάδα κάλαςςα €10. 
 
 



                      

ΘΜΕΙΩΕΙ:  

 Θ επιβεβαίωςθ του Μονόκλινου ιςχφει μόνο για τθ διαμονι μασ ςτο ξενοδοχείο ςτο 
Λςραιλ. 

 Το διαβατιριο πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 6 μινεσ, διαφορετικά πρζπει να 
εκδοκεί καινοφργιο. 

 Φωτοτυπία διαβατθρίου πρζπει να κατατεκεί ςτο γραφείο μασ. 

 Θ ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει, εφόςον υπάρχουν λόγοι, χωρίσ να 
παραλθφκεί κάτι από αυτό. 

 Μία εβδομάδα πριν τθν αναχϊρθςθ κα δοκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για το ταξίδι. 
 
 

ΓΙΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΕ  ΑΝΩ  ΣΩΝ  20 ΑΣΟΜΩΝ  ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΟΔΙΚΗ 
 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΡΚΤΡΑ –ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΑ  ΜΕ 

ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ 100 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ , 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΚΑΙ   ΣΟΤ ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ   

 
ΧΑΡΣΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΘΝ ΙΕΡΟΤΑΛΘΜ 

 

 
 



                      

 
 

 


