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8 ΗΜΕΡΗ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΔΙΔΑΞΕ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

 

09.11.2019 - 16.11.2019 
 

09.11.2019 STR ATH 12.05   15.40 ATH TLV 22.50  mit Aegean 

16.11.2019 TLV ATH 05.40   xx.xx ATH STR 11.15   xx.xx mit Aegean 
 

1η ημέρα : Σάββατο 9/11:  Στουτγκάρδη – Αθήνα - Τελ Αβίβ - Βηθλεέμ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης στις 09.30 το πρωί. Αναχώρηση στις 12.05 για την Αθήνα, 

άφιξη στις 15.40. Με το πούλμαν θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη σε Ιερή Μονή της περιοχής της Αττικής 

(έκπληξη). Επιστροφή στο αεροδρόμιο και πτήση στις 22.50 για το Τελ Αβίβ. Άφιξη μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας, στη Βηθλεέμ.  
 

2η ημέρα : Κυριακή 10/11                Ιεριχώ  
Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι Μάρθας και 

Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου στην περιοχή της Βηθανίας. Επίσκεψη στον Τάφο του Λαζάρου. Έπειτα θα 

αναχωρήσουμε για την  περιοχή της Ιεριχούς. Θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος, καθώς και την Ιερή 

μονή του Προφήτη Ελισσαίου με τη συκομορέα του Ζακχαίου. Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε συμβολική 

βάπτιση των Προσκυνητών στον Ιορδάνη Ποταμό. Επίσκεψη στη νεκρά θάλασσα και στο σπήλαιο 

Κούμραν με τα σπουδαία χειρόγραφα. Προσκύνηση στην Ιερή Μονή του αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, 

επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
 

3η ημέρα: Δευτέρα 11/11            Βηθλεέμ  
Αναχώρηση για το σπήλαιο της Γέννησης του Χριστού. Προσκύνημα στο ναό της Γέννησης του  Σωτήρος, 

Θεία κοινωνία και προσκύνημα στο σημείο, που βρίσκονται τα Ιερά Λείψανα - οστά των 14.000 αγίων 

Νηπίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το πρόγευμα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο χωριό των Ποιμένων, 

στα προσκυνήματα της Μονής του Αγίου Θεοδοσίου καθώς και στο σπήλαιο του Θηλασμού. Έπειτα θα 

αναχωρήσουμε για τη Σαμάρεια στο Φρέαρ του Ιακώβ, με το ναό της Αγίας Φωτεινής και το ολόσωμο 

λείψανο του αγ. νεομάρτυρα Φιλουμένου του Αγιοταφίτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο.  
 

4η ημέρα: Τρίτη 12/11                      Γαλιλαία  
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην περιοχή της Γαλιλαίας.  

Θα επισκεφθούμε το όρος Θαβώρ, όπου έγινε το θαύμα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, τη Ναζαρέτ, όπου 

ευαγγελίστηκε η Μαρία και κτίστηκε ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την Κανά όπου έγινε το  

πρώτο θαύμα του Κυρίου με τη μεταβολή του νερού σε οίνο. Κατά τη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε το 

Όρος των Μακαρισμών και των Πεντακισχιλίων. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο ναό των  αγίων Αποστόλων, 

την Καπερναούμ, όπου εκεί βρίσκεται το σπίτι της Πενθεράς του αποστόλου Πέτρου και  εκεί επίσης δίδαξε 

ο Κύριος στη Συναγωγή. Πανοραμική θέα της λίμνης Τιβεριάδος, όπου έγινε το θαύμα 

του πολλαπλασιασμού των ψαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο μας.   

 

 
 



5η ημέρα: Τετάρτη 13/11                  Ιεροσόλυμα  
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για να γνωρίσουμε τα προσκυνήματα της παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων. 

Ξεκινώντας από τον οίκο Ιωακείμ και Άννης, την Προβατική Κολυμβήθρα, τα ερείπια από το Ναό του 

Σολομώντα, το τείχος των δακρύων και την κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Τη Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου 

και το Πραιτώριο. Διασχίζοντας την οδό του Μαρτυρίου θα φθάσουμε στο Ναό της Αναστάσεως. 

Προσκύνημα στο Φρικτό Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας και 

στο σημείο εύρεσης του Τιμίου Σταυρού. Ελεύθερος χρόνος στην Αγία Πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, δείπνο.      
 

6η ημέρα: Πέμπτη 14/11                 Ιεροσόλυμα  
Μετά το πρωινό, με το πούλμαν θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας για το Υπερώον (το σημείο που έγινε ο 

Μυστικός Δείπνος) και τον Τάφο του Δαβίδ. Στη Γεθσημανή, τη Βασιλική της Κοιμήσεως της Παναγίας  

και θα προσευχηθούμε στον Τάφο της Θεοτόκου. Από εκεί θα μεταβούμε στο Όρος των Ελαιών, τον 

κήπο της  Γεθσημανής, ο οποίος βρίσκεται 100 μέτρα από τον τάφο της Θεοτόκου και όπου έγινε 

η προδοσία από τον  Ιούδα. Θα προσκυνήσουμε το λίθο της αγωνίας του Κυρίου και το Ναό λιθοβολισμού 

του αγίου Στεφάνου. Έπειτα θα συνεχίσουμε για τη μικρή Γαλιλαία, τον τόπο Ανάληψης του Κυρίου. 

Ορεινή (οικία Αγ. Ιωάννη Θεολόγου) Κατά Μόνας, Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το 

δείπνο μας.          
 

7η ημέρα: Παρασκευή 15/11         Ελεύθερη ημέρα 
Πρωινό. Μεταφορά στην παλιά πόλη, και προσκύνημα στο Πανάγιο Τάφο ακόμη μια φορά. Θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο στα γραφικά δρομάκια της Πόλης με τα καταστήματα για τα τελευταία μας ψώνια. Θα 

επισκεφθούμε την Ι.Μ. Παναγίας Σαϊντανάγιας και Ιερή Μονή Μεγάλης Παναγίας. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, δείπνο.         
 

8η ημέρα: Σάββατο 16/11                    Τελ Αβίβ - Στουτγκάρδη  
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο, για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και  πτήση στις 05.40 το πρωί, 

μέσω Αθηνών για τη Στουτγκάρδη. Άφιξη 11.15 το πρωί .  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 1200.- €  
 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:  

   ⧫Αεροπορικά εισιτήρια Στουτγκάρδη - Τελ Αβίβ - Στουτγκάρδη  μέσω  
       Αθηνών με την AEGEAN AIRLINES  

⧫Φόροι αεροδρομίων 

⧫Διανυκτερεύσεις (7) Διαμονή σε ξενοδοχείο 5***** στη Βηθλεέμ με  
             πρωινό και δείπνο σε μπουφέ.   

⧫Κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σας.  
⧫Τοπικός ξεναγός.  
⧫Φιλοδωρήματα (ξενοδοχείων – οδηγών).  
⧫Ελληνόφωνος ξεναγός του Πατριαρχείου.  

 

Mια αποσκευή έως 23 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά.  

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχήματος .  

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, Γεύμα στην Τιβεριάδα, Τελεφερίκ ή 

ΤΑΧΙ για την ανάβαση στο Σαραντάριο όρος και στην προβατική κολυμβήθρα.         
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: 280.-€   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αρχηγός έχει το δικαίωμα αλλαγής του Προγράμματος. 

Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη με προκαταβολή 300 Ευρώ. 

Ακυρωτικά: Ab sofort 25%, ab 09.08.2019 50%, ab 04.10.2019 100% 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16.05.2020 

Τηλ. 0711-586975 ή 0711-3167094 

Πρεσβυτέρα Αγγέλα Νεονάκη 


