
Αναχώρηση: 18 Ιανουαρίου 2023  -  Επιστροφή: 22 Ιανουαρίου 2023

Η Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κοτσιάτη οργανώνει
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498
και στη γερόντισσα Αρσενία, τηλ. 99532135 και στην αδελφή Παϊσία, τηλ. 99684087.

Την εκδρομή θα συνοδεύσει ο Αρχιμανδρίτης π. Ηρακλείδιος.
Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (το οποίο πρέπει να έχει

ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες, δηλαδή να μην λήγει το διαβατήριο πριν τις 18 Ιουλίου 2023).

1η Μέρα
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρ-
νακας στις 10:00 το πρωί. Μετά τις απαραίτητες δια-
τυπώσεις αναχώρηση στις 12:00 το μεσημέρι για το 
Τελ-Αβίβ. Άφιξη στις 12:45. Ακολούθως αρχίζουμε το 
πρόγραμμά μας από την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, 
όπου φυτεύθη το τρισύνθετο ξύλο από τον Λωτ. Στη 
συνέχεια για την Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Θεοδό-
χου στον Κατά Μόνας, όπου θα προσκυνήσουμε τον 
τάφο του Αγίου. Ακολούθως για την παλιά πόλη των Ιε-
ροσολύμων, όπου θα αρχίσουμε την ξενάγηση από τον 
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, Πανάγιο Τάφο, Αποκα-
θήλωση, Παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου, 
Μη μου Άπτου, Διαμερίσαντο τα Ιμάτια μου, τον Τόπο 
της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, την Αγία Κολώνα 
της Φραγγέλωσης, το παρεκκλήσιο των κλαπών και 
το Φρικτό Γολγοθά. Ακολούθως για το ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βηθανία, Άγιο Λά-
ζαρο. Ακολούθως για τον Άγιο Γεώργιο Χοτζεβά και 
στη συνέχεια για την Ιεριχώ (Συκομορέα του Ζακχαί-
ου), Σαραντάριο Όρος, Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, 
εκκλησία της Φυγής της Παναγίας και τη σπηλιά της 
Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ακολούθως για τον Ιορ-
δάνη Ποταμό, όπου θα γίνει ο αγιασμός και η βάφτιση 
των προσκυνητών (όπου σήμερα στην Αγία Γη είναι η 
εορτή των Θεοφανείων, όπου θα δούμε τα νερά του 
Ιορδάνη να στρέφονται πίσω). Στη συνέχεια για τη Γε-
σθημανή (Τάφος της Παναγίας), τόπο του Λιθοβολι-
σμού του Αγίου Στεφάνου, τον τόπο της προσευχής 
και της προδοσίας και στο Ρωσικό Μοναστήρι της Αγί-
ας Μαρίας της Μαγδαληνής. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ορεινή, όπου 
θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
και ακολούθως για τη Ρέμλη (η πόλη Αριμαθαία). Επί-
σκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, όπου ήταν το 
σπίτι του Ιωσήφ και του Νικοδήμου, των ενταφιαστών 
του Κυρίου. Ακολούθως για την πόλη Γιάφα, όπου θα 
προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Παμεγίστων Ταξιαρ-
χών. Περιήγηση στην παλαιά πόλη και ακολούθως θα 
επισκεφθούμε την πόλη του Τελ Αβίβ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Εκκλησιασμός στο Σπήλαιο της Γεννήσεως, όπου θα 
προσκυνήσουμε το αστέρι και τη φάτνη. Θα επισκε-
φθούμε το Σπήλαιο των Νηπίων. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο, πρόγευμα και ακολούθως για την Ιερά Μονή 

των Ποιμένων, όπου θα επισκεφθούμε την πρώτη Βα-
σιλική που έκτισε η Αγία Ελένη πάνω στους τάφους 
των ποιμένων. Στη συνέχεια για την Ιερά Μονή Αγίου 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και από εκεί για την Ιερά 
Μονή Αγίου Σάββα. Ακολούθως για τον Άγιο Γεώργιο 
τον Πεντζαλά, όπου θα προσκυνήσουμε τη θαυμα-
τουργή εικόνα του Αγίου, του 14ου αιώνος. Στη συ-
νέχεια για την Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου, όπου θα 
προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου και ακολούθως 
εντός των τειχών της πόλης, όπου θα περπατήσου-
με  την Οδό του Μαρτυρίου, Πραιτώριο, Φυλακή του 
Αγίου Πέτρου, το σπίτι των Θεοπατόρων Ιωακείμ και 
Άννης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση. (Το βράδυ αγρυπνία στον Πανίερο Ναό της 
Αναστάσεως.)

5η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση στις 09:30 το πρωί με τις 
αποσκευές μας, για το αεροδρόμιο του Τελ-Αβίβ, 
αφού περάσουμε πρώτα από τη Λύδα, όπου θα προ-
σκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Τρο-
παιοφόρου. Αναχώρηση του αεροπλάνου στις 14:10 
και άφιξη στη Λάρνακα στις 15:00.

Τιμή Συμμετοχής
€650 δίκλινο (κατά άτομο)

€750 μονόκλινο (κατά άτομο)
€600 παιδί κάτω των 12 ετών

(στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
* Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Τελ Αβίβ - Λάρνα-

κα.
* Φόροι αεροδρομίων.
* Διαμονή 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 

και δείπνο.
* Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτε-

λή κλιματιζόμενα πούλμαν.
* Συνοδό / Ξεναγό.
* Ταξί για ανάβαση στο όρος Θαβώρ και Άγιο Σάβ-

βα.
* Φ.Π.Α.
* Επιτρεπόμενο βάρος: Βαλίτσα 20 κιλών και μια 

χειραποσκευή 10 κιλών.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
* Ό,τι δεν αναφέρεται πιο πάνω ή αναφέρεται ως 

προαιρετικό.
* Μεσημεριανά γεύματα, ποτά και το δείπνο της Πέ-

μπτης.
* Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (€10).


