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9 ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΣΟΠΟΤ & ΣΟ ΟΡΟ ΙΝΑ
6 – 14 ΜΑΙΟΤ

1η Ημζρα: ΦΛΩΡΙΝΑ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΛ ΑΒΙΒ
Συγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Check in και ζλεγχοσ διαβατθρίων.
Ρτιςθ για το αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ. Άφιξθ και επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ.
Αναχωροφμε, για να αρχίςουμε το προςκυνθματικό οδοιπορικό μασ από το Μοναςτθριακό
ςυγκρότθμα του Αγίου Γεωργίου ςτθν Λιδα, όπου κα προςκυνιςουμε τον τάφο του Αγίου
Μεγαλομάρτυροσ Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ. Τακτοποίθςθ,
δείπνο, διανυκτζρευςθ.
2η Ημζρα: ΙΕΡΟΤΑΛΗΜ - ΟΔΟ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΟΤ - ΓΕΘΗΜΑΝΗ
Ρρωινό. Μετάβαςθ ςτον Ναό τθσ Αναςτάςεωσ του Χριςτοφ μασ, όπου και κα
παρακολουκιςουμε τθν Θεία Λειτουργία. Θα προςκυνιςουμε τον Ρανάγιο και Ηωοδόχο Τάφο
του Χριςτοφ μασ, τθν Αποκακιλωςθ, τον Φρικτό Γολγοκά, τον Τόπο τθσ Εφρεςθσ του Τιμίου
Σταυροφ και άλλα προςκυνιματα που βρίςκονται εντόσ του Ναοφ τθσ Αναςτάςεωσ. Στθν
ςυνζχεια μετάβαςθ ςτο κεντρικό Μοναςτιρι των Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ, το οποίο
αποτελεί τθν ζδρα τθσ Αγιοταφικισ Αδελφότθτασ και ςτο Ρατριαρχείο, όπου εκεί κα μασ δεχκεί θ
Α.Θ.Μ. ο Ρατριάρχθσ Ιεροςολφμων κ.κ. Θεόφιλοσ ο Γϋ., Συνεχίηουμε για τα προςκυνιματα εντόσ
τθσ Ραλαιάσ Ρόλεωσ, μεταβαίνοντασ ςτο Ρραιτϊριο, αφοφ διαςχίςουμε τθν Οδό του Μαρτυρίου/
ςτάςεισ του Χριςτοφ προ του Φρικτοφ Γολγοκά. Ακολουκεί ζπειτα θ Ρροβατικι Κολυμβικρα και
ο Οίκοσ Ιωακείμ & Άννθσ (τόποσ γεννιςεωσ τθσ Ραναγίασ). Από τθν πφλθ των Λεόντων μετάβαςθ
ςτθ Γεκςθμανι, όπου κα προςκυνιςουμε το Θεομθτορικό Μνιμα / Τάφοσ τθσ Ραναγίασ μασ.
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 και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο, διανυκτζρευςθ.
3η Ημζρα: ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΣΙΒΕΡΙΑΔΑ
Ρρωινό και αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί, για μία ολοιμερθ επίςκεψθ ςτθν περιοχι τθσ Γαλιλαίασ.
Στθ Ναηαρζτ κα προςκυνιςουμε τον Ναό του Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου. Συνεχίηουμε με τθν
Κανά, ςτθν οποία πραγματοποιικθκε το πρϊτο καφμα του Κυρίου, τθσ «μετατροπισ του φδατοσ
εισ οίνον», και το Προσ Θαβϊρ όπου ζγινε θ Μεταμόρφωςθ του Κυρίου μασ. Ακολοφκωσ
προαιρετικι προςκυνθματικι βόλτα ςτθ λίμνθ και προαιρετικό γεφμα με ψάρι τθσ λίμνθσ
Γενθςαρζτ. Επίςκεψθ ςτθν Καπερναοφμ, όπου πραγματοποιικθκαν τα περιςςότερα των
καυμάτων του Κυρίου μασ και διζλευςθ από το Προσ των Μακαριςμϊν, όπου ο Κφριόσ μασ
εκφϊνθςε τθν επί του Προυσ Ομιλία και ευλόγθςε τουσ 5 άρτουσ και τουσ 2 Ιχκφεσ, με τα οποία ζ
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φαγαν και χόρταςαν 5.000 άτομα. Σιμερα ολοκλθρϊνουμε τθν προςκυνθματικι θμζρα μασ με
επίςκεψθ ςτθν Ιερά Μονι των Αγ. Αποςτόλων, ςτθν πόλθ τθσ Τιβεριάδοσ. Επιςτροφι το βράδυ
ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο, διανυκτζρευςθ.
4η Ημζρα: ΒΗΘΛΕΕΜ - ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ - ΑΜΑΡΕΙΑ
Ρρωινι παρακολοφκθςθ τθσ Θείασ Λειτουργίασ ςτο Ιερό Σπιλαιο τθσ Γεννιςεωσ ςτθν Βθκλεζμ.
Ρροςκφνθμα και ξενάγθςθ ςτθ μεγάλθ Βαςιλικι του Ιουςτινιανοφ και ςτο ςπιλαιο των
ςφαγιαςκζντων από τον Θρϊδθ νθπίων. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για πρωινό. Μετάβαςθ ςτθν
κοντινι Ιερά Μονι των Ροιμζνων, για να προςκυνιςουμε το Ιερό ςπιλαιο των Ροιμζνων και
ακολοφκωσ ςτθν ιερά Μονι του Αγίου Θεοδοςίου του Κοινοβιάρχου, όπου βρίςκεται το Ιερό
Σπιλαιο των Τριϊν Μάγων και με τοπικά ταξί ςτθν αυςτθρότερθ κοινοβιακι μονι, του Αγ. Σάββα
του Θγιαςμζνου. Θα ολοκλθρϊςουμε , με τθν περιοχι τθσ Σαμάρειασ, για να επιςκεφκοφμε τον
Ιερό Ναό τθσ Αγίασ Φωτεινισ, όπου κα προςκυνιςουμε το ςκινωμα του Νεομάρτυροσ Αγ.
Φιλοφμενου και κα δοφμε το Φρζαρ του Ιακϊβ, ςτο οποίο ο Χριςτόσ μασ ςυνάντθςε τθν
Σαμαρείτιδα, μετζπειτα Αγία Φωτεινι (ςτθν Σαμάρεια κα μεταβοφμε αν το επιτρζψουν οι
ςυνκικεσ)
5η Ημζρα: ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΣΑΜΟ
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν Βθκανία, ςτθν Ιερά Μονι Μάρκασ και Μαρίασ των αδερφϊν του
Λαηάρου και ςτον Τάφο του Λαηάρου. Συνεχίηουμε για τθν Μονι των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου
των Χοηεβιτϊν, ςτο φαράγγι Αινϊν, ςτθν ζρθμο τθσ Ιουδαίασ. Εδϊ κα προςκυνιςουμε τα
λείψανα των Αγίων, το ςκινωμα του Αγ. Ιωάννου του ουμάνου κακϊσ και το ςπιλαιο ςτο οποίο
αςκιτευςε ο Ρροφιτθσ Θλίασ. Στθ ςυνζχεια μετάβαςθ μζςω τθσ «ςιδθράσ ςυνοριακισ πφλθσ»,
που χωρίηει τθν Ιεριχϊ από τθν κατεχόμενθ περιοχι, ςτον Ιορδάνθ ποταμό, ςτο πραγματικό
ςθμείο που βαπτίςκθκε ο Χριςτόσ μασ, από τον Τίμιο Ρρόδρομο. Θα επιςκεφκοφμε τθν Ιερά
Μονι του Τιμίου Ρροδρόμου παρά του Ιορδάνου ποταμοφ θ οποία ανακαινίηεται πλιρωσ εκ των
φκορϊν. Θα 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 Ιορδάνθ ποταμό, ψάλλοντασ το
τροπάριο «εν Ιορδάνθ βαπτιηομζνου ςου Κφριε..». Ακολοφκωσ, αναχωροφμε για προςκφνθμα
ςτθν Ιερά Μονι του Αγίου Γεραςίμου του Ιορδανίτου. Στθν Ιεριχϊ κα επιςκεφκοφμε το
Σαραντάριο Προσ, όπου ο Χριςτόσ μασ ζηθςε ςαράντα μζρεσ με νθςτεία και προςευχι, προ τθσ
ενάρξεωσ του Σωτθρίου Ζργου Του. (ανάβαςθ με τελεφερίκ 15€), τθ Μονι του Ρροφιτου
Ελιςςαίου, όπου θ Συκομωρζα που ανζβθκε ο Ηακχαίοσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτζρευςθ.
6η Ημζρα: ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΟ ΙΝΑ
Ρρωινι αναχϊρθςθ για το Θεοβάδιςτο Προσ Σινά και τθν Ιερά Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ
Ταξιδεφουμε κατά μικοσ τθσ Νεκράσ Θάλαςςασ (ςτάςθ), περνάμε τθ ςυνοριακι πόλθ Εϊλάτ ςτον
κόλπο τθσ Άκαμπα (ςφνορα Ιςραιλ και Αιγφπτου) και ςυνεχίηουμε τθν μοναδικι ςε ομορφιά
διαδρομι μασ ςτθν χρωματιςτι ζρθμο του Σινά με τουσ γραφικοφσ Βεδουίνουσ. Φκάνουμε ςτθν
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ιςτορικι Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ θ οποία είναι 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 Ιοκϊρ, το Οςτεοφυλάκιο και κα καυμάςουμε τθν περίφθμθ βιβλιοκικθ τθσ Μονισ και τθν
Ρινακοκικθ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
Για όςουσ μποροφν και επιθυμοφν, ανάβαςη ςτην Αγία Κορυφή (2.280μ.), όπου ο Μωυςήσ ζλαβε
τισ εντολζσ και από όπου η ανατολή του ηλίου πάνω από την ζρημο και τα άγρια βουνά
προςφζρει ζνα μοναδικό θζαμα (Μετά τισ 12.00 τα μεςάνυχτα)
7η Ημζρα: ΕΚΚΛΗΙΑΜΟ - ΙΝΑ
Στο κζντρο αυτό του Ελλθνιςμοφ και τθσ Ορκοδοξίασ θ παρακολοφκθςθ τθσ κατανυκτικισ Θείασ
Λειτουργίασ κα είναι μια αξζχαςτθ εμπειρία, ςτο Κακολικό τθσ Ι. Μονισ τθσ Αγ. Αικατερίνθσ.
Ρρωινό. Στθν ςυνζχεια μποροφμε να επιςκεφκοφμε το Κελί του Αγίου Ραϊςίου και κελιά
Μοναχϊν που αςκθτεφουν ςτθν Ζρθμο του Σινά. Γεφμα, Εςπερινόσ ςτθν Ιερά Μονι, Συνάντθςθ με
τουσ Σιναίτεσ Ρατζρεσ, δείπνο και διανυκτζρευςθ.
8η Ημζρα: ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΑΠΟ ΙΝΑ
Εκκλθςιαςμόσ. και αναχϊρθςθ για τθν επιςτροφι μασ. Διζλευςθ ςυνόρων, άφιξθ ςτο ξενοδοχείο
μασ, αργά το απόγευμα, διανφοντασ αρκετι απόςταςθ κατά μικοσ τθσ Νεκράσ κάλαςςασ (χρόνοσ
για κολφμπι) και των ςυνόρων του Ιςραιλ με τθν Ιορδανία, δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτο
ξενοδοχείο.
9η Ημζρα: ΙΕΡΟΤΑΛΗΜ - ΌΡΟ ΣΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΙΩΝ - ΠΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ
Ρρωινό, προετοιμαςία για αναχϊρθςθ. Μετάβαςθ ςτθν παλιά πόλθ των Ιεροςολφμων, ςτον Ναό
τθσ Αναςτάςεωσ, όπου προςκυνιςουμε ςτον Ρανάγιο Τάφο του Χριςτοφ μασ. Συνεχίηουμε για
το όροσ των Ελαιϊν, όπου εκεί ζγινε θ πρϊτθ εμφάνιςθ του Κυρίου μασ μετά τθν Ανάςταςι Του
ςτουσ μακθτζσ (Μικρι Γαλιλαία), κακϊσ και θ Ανάλθψι Του ςτουσ ουρανοφσ και για τθν Σιϊν,
όπου “ετελζςκθ” Μυςτικόσ Δείπνοσ, θ Ψθλάφθςθ του Θωμά, κακϊσ και θ Επιφοίτθςθ του Αγίου
Ρνεφματοσ κατά τθν θμζρα τθσ Ρεντθκοςτισ (Υπερϊο). Εκεί υπάρχει επίςθσ ο τάφοσ του
Ρροφιτθ και Βαςιλιά Δαβίδ, τον οποίο και κα επιςκεφκοφμε, και ο τόποσ, όπου κοιμικθκε θ
Ραναγία μασ (ςπίτι Aγίου Ιωάννου του Θεολόγου). . Θα επιςκεφκοφμε τα μοναςτιρια τθσ παλιάσ
πόλθσ, τον τίμιο Ρρόδρομο, τθν Μεγάλθ Ραναγία, τουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ, τθν Σεϊδανάγια, τον
Άγιο Ευκφμιο κ.ά. Στθν ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο αεροδρόμιο, όπου κα αναχωριςουμε για τθν
επιςτροφι μασ ςτθν Θεςςαλονίκθ ζπειτα οδικϊσ ςτθν Φλϊρινα.
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ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ: 1250 €
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΑΣΟΜΟ Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 1430 €
Φιλοδώρημα 15€ το άτομο για όλο το ταξίδι (υποχρεωτικό)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:















Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή.
Μεηαθνξά από θαη πξνο ην αεξνδξόκην Μαθεδνλία.
Δηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξωλ Shepherds House.
Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά.
Μεηάβαζε ζηνλ Άγην Σάββα θαη ζην Θαβώξ κε κίληβαλ.
Ξελαγήζεηο-πεξηεγήζεηο, όπωο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα από Ιεξωκέλν ηνπ
Παηξηαξρείνπ.
Η κεηάβαζε ζην Σηλά κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ.
Η δηακνλή ζην Σηλά , ζην μελνδνρείν ηεο Ιεξάο Μνλήο 3* κε εκηδηαηξνθή
Φόξνη Αηγύπηνπ.
Φόξνη αεξνδξνκίωλ θαη ζπλόξωλ Ιζξαήι.
Έκπεηξνο αξρεγόο – Σπλνδόο ζηα πξνζθπλήκαηα ηωλ Αγίωλ Τόπωλ θαη Σηλά.
Αζθάιεηα αζηηθήο Επζύλεο.
ΦΠΑ.

ΗΜΕΙΩΕΙ:

 Τν δηαβαηήξην πξέπεη λα ιήγεη 6 κήλεο κεηά από ηελ εκεξνκελία εηζόδνπ ζην Ιζξαήι,





δηαθνξεηηθά πξέπεη λα εθδνζεί θαηλνύξγην. Φωηνηππία δηαβαηεξίνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί
ζην γξαθείν καο.
Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη, εθόζνλ ππάξρνπλ ιόγνη, ρωξίο λα
παξαιεθζεί θάηη από απηό.
Μία εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα δνζνύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην πξνζθπλεκαηηθό
ηαμίδη.
Αγξππλία ζηνλ Ναό ηεο Αλαζηάζεωο, ζα γίλεη, εθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ζύκθωλα κε ην
πξόγξακκα.
Για αναχωριςεισ από άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, Κφπρο ι χϊρεσ εξωτερικοφ,
παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ.
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