
1η Μέρα - Τρίτη, 18 Απριλίου 2023
Συγκέντρωση των επιβατών στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 
στις 10:30 π.μ. και αναχώρηση του αεροπλάνου στις 12:35 μ.μ. 
(MS744). Άφιξη στο Κάιρο και ακολούθως αναχώρηση για το 
παλαιό Χριστιανικό Κάιρο, όπου θα επισκεφθούμε τον Ελληνορ-
θόδοξο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ροτόντα, ο οποίος 
είναι κτισμένος πάνω σε ρωμαϊκό φρούριο. Ο ναός χρησίμευσε 
αρκετές φορές σαν καταφύγιο αλλά απετέλεσε και έμβλημα των 
Ελλήνων Χριστιανών του Καΐρου. Επίσκεψη στο παρεκκλήσιο 
των Αγίων Τεσσαράκοντα, καθώς και στο νεκροταφείο των Ελ-
λήνων Αιγυπτιωτών και θα φθάσουμε στην εκκλησία της Φυγής 
της Παναγίας από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο. Ακολούθως για 
το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και διανυ-
κτέρευση. (Προαιρετική κρουαζιέρα στον Νείλο ποταμό.)

2η Μέρα - Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023
Νωρίς το πρωί παίρνουμε το πρωινό και αναχωρούμε για την Ιερά 
Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Έπειτα διερχόμαστε από τη διώρυ-
γα του Σουέζ, η οποία ενώνει τη Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυ-
θρά θάλασσα. Η πρώτη μας στάση είναι στην πόλη Ραϊθώ (Ελ 
Τορ).Η πόλη ήταν το παλαιό λιμάνι των Φοινίκων στην Ερυθρά 
Θάλασσα. Σήμερα,είναι η πρωτεύουσα του Νοτίου Σινά, στην 
οποία κατοικεί και μικρό ποίμνιο Ελληνορθόδοξων Χριστιανών. 
Στην πόλη της Ραϊθώ ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες βρήκαν τα 
εβδομήκοντα στελέχη των Φοινίκων και τις Δώδεκα Πηγές (Εξ. 
ΙΕ’27).Συνεχίζουμε για τις πηγές του Μωυσέως. Σε αυτό το ση-
μείο είχε στρατοπεδεύσει ο λαός του Ισραήλ κατά την έξοδό του 
από την Αίγυπτο. Ακολούθως, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου, όπου θα προσκυνήσουμε και το λείψανο του Οσίου 
Γρηγορίου του Σιναΐτη.
Η επόμενή μας στάση είναι στην Ιερά Μονή του Προφήτου Μω-
υσέως στη Όαση της Φαράν. Το μεγαλύτερο Χριστιανικό κέντρο 
στη χερσόνησο του Σινά και έδρα Επισκόπου απο τον 4ο αιώνα 
μ.Χ. Σήμερα διασώζονται τα ερείπια της παλαιάς επισκοπικής 
πεντάκλιτης Βασιλικής. Δίπλα από αυτήν λειτουργεί Γυναικείο 
Ησυχαστήριο αλλά και μικρό ιατρείο. Το Ησυχαστήριο ευρίσκε-
ται μέσα σε ένα ευπορότατο κήπο, όπου και ο Ναός του Προφή-
του Μωυσέως.
Τέλος, αναχωρούμε για το αρχαιότερο χριστιανικό καθίδρυμα, 
την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης. Διασχίζουμε μέρος της ερή-
μου και φτάνουμε στην ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, η 
οποία είναι χτισμένη στους πρόποδες του Όρους του Μωυσέως. 
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο Morgen Land και ακολούθως 
πηγαίνουμε στο μοναστήρι για να παρακολουθήσουμε τον Εσπε-
ρινό και να συναντήσουμε τους Σιναΐτες πατέρες. Ακολουθεί δεί-
πνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

3η Μέρα - Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023
Παρακολουθούμε την κατανυκτική ακολουθία, στο Καθολικό 
της Ι. Μονής της Αγ. Αικατερίνης. Μετά το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας οι Σιναΐτες Πατέρες μας ξεναγούν στη Μονή. Αρχικά, 
προσκυνάμε τα λείψανα της Αγ. Αικατερίνης. Έπειτα, επισκεπτό-
μαστε το παρεκκλήσιο της «φλεγόμενης και μη καιόμενης Αγί-
ας Βάτου». Ακολούθως πηγαίνουμε στο πηγάδι του Ιοθώρ και 
στο Οστεοφυλάκιο. Επίσης, θαυμάζουμε στο μουσείο της Μονής 
σπάνιες εικόνες εικαστικής τέχνης και εκκλησιαστικά αντικείμε-
να. Στη συνέχεια στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχειο. Πρόγευμα και αμέσως επιβίβαση στο Λεωφορείο, 
όπου ξεκινάμε για το Κάιρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χειο. Διανυκτέρευση στο Κάιρο.

4η Μέρα - Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια. Η πόλη 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου που αποτέλεσε το μεγαλύτερο πνευ-
ματικό κέντρο του κόσμου στην αρχαιότητα. Πρώτα, όμως, επι-
σκεπτόμαστε τα κοπτικά μοναστήρια της Νιτρίας, του Αγίου Μα-
καρίου και του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου. Έπειτα, μπαίνοντας 
στην πόλη, περνάμε μέσα από την Ελληνική παροικία. Μετά, 
κάνουμε στάση για επίσκεψη στον Άγιο Σάββα (Παλιό Πατριαρ-
χείο) και απέναντι στο σπίτι που έζησε ο Καβάφης. Συνεχίζουμε 
για το νέο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Εκεί, μπαίνουμε για να 
προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Στη συνέχεια μεταβαίνουμε για περίπατο στους κήπους της Μο-
ντάζα. Εκεί θαυμάζουμε εξωτερικά το ανάκτορο του Φαρούκ. Το 
μεσημέρι γευματίζουμε σε παραλιακό εστιατόριο. Συνεχίζουμε 
την επίσκεψή μας, στη νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Με τη 
βοήθεια του ξεναγού και έχοντας ελεύθερο χρόνο περιφερόμαστε 
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πριν απο την επι-
στροφή μας, επισκεπτόμαστε το σημείο όπου βρισκόταν ο Φάρος 
της Αλεξανδρείας – σήμερα κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστρέ-
φουμε στο Κάιρο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση 
στο Κάιρο.

5η Μέρα - Σάββατο, 22 Απριλίου 2023
Πρόγευμα και συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Αι-
γυπτιακών Αρχαιοτήτων. Εκεί θαυμάζουμε τα ανεκτίμητης αξίας 
αρχαία αιγυπτιακά ευρήματα. Η επόμενη επίσκεψή μας είναι στις 
επιβλητικές Πυραμίδες στην Γκίζα, με χαρακτηριστική αυτή του 
Χέοπα. Ακολούθως, θαυμάζουμε και τη Σφίγγα, το αρχαιότερο 
γνωστό άγαλμα μνημειακού τύπου της φαραωνικής Αιγύπτου. 
Ακολούθως επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Χα-
τζάουι, όπου θα επισκεφθούμε και το προσωπικό κελί του Αγίου 
Νεκταρίου Αιγίνης. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αγορά του Χαν 
Χαλίλι και ακολούθως για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας 
στην Κύπρο. Αναχώρηση του αεροπλάνου (MS743) στις 16:10.

Τιμή συμμετοχής:
€860 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€1040 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€820 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κάιρο - Λάρνακα με την 

EgyptAir.
• Φόροι αεροδρομίων.
• 1 βαλίτσα 20 κιλών και μια χειραποσκευή 8 κιλών.
• 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα και δείπνο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεω-

φορείο.
• Ελληνόφωνος Ξεναγός-Συνοδός σε όλη τη διαδρομή.
• Είσοδος στις πυραμίδες.
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Visa Αιγύπτου (€25).
• Εισόδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
• Φιλοδωρήματα (€5), αχθοφορικά και ό,τι είναι προαιρετικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498

και στην αδελφή Παϊσία, τηλ. 99684087.
Την εκδρομή θα συνοδεύσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Ηρακλείδιος.

Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου
(δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ταυτότητα, μόνο με διαβατήριο).

Αναχώρηση: 18 Απριλίου 2023  -  Επιστροφή: 22 Απριλίου 2023

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΟΤΣΙΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΑΪΡΟ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ -  ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΡΙΝΗ


