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6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ(Πλήρεις ημέρες) 

Ταξίδι στους  ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ  
Διάρκεια : 8 έως 13 Σεπτεμβρίου 2022 ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

       
 

    
 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι – οδοιπορικό με 6 πλήρεις ημέρες στους Αγίους Τόπους. 

Ένα ταξίδι ανάταση ψυχής στα μέρη που περπάτησε, δίδαξε και καθαγίασε με το τίμιο 

αίμα του ο Κύριος μας. 
 

Επισκέψεις,  ξεναγήσεις σε όλα τα ιερά προσκυνήματα με την συνοδεία, ξενάγηση Αρχιμανδρίτη 

του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων όλες τις ημέρες, την καλύτερη εποχή για αυτό το 

μοναδικό ταξίδι. 
 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:  (Ναός Αναστάσεως, Γολγοθάς, Οδός Μαρτυρίου, Φυλακή Κυρίου, Πραιτόριο, 

Αγία Άννα, Γεσθημανή, Αγία Σιών). ΟΡΕΙΝΗ: Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου, ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ: 

Ιερά Μονή Αγίου Συμεών, ΒΗΘΑΝΙΑ: Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ: Ιερά 

Μονή Αναλήψεως, Μικρή Γαλιλαία, ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ: Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, 

ΒΗΘΛΕΕΜ: Ναός & Σπήλαιο Γεννήσεως, Ιερά Μονή Ποιμένων, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Σάββας, 

ΙΕΡΥΧΩ: Συκομορέα, Σαραντάρειο Όρος, Άγιος Γεράσιμος, ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟΣ , ΣΑΜΑΡΕΙΑ: Φρέαρ Ιακώβ, Αγία Φωτεινή, ΓΑΛΙΛΑΙΑ: Τιβεριάδα, , Ναζαρέτ, 

Καπερναούμ, Λίμνη της Γαλιλαίας, Θαβώρ, ΛΥΔΑ: Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, ΓΙΑΦΦΑ: Αρχαία 

Ιόππη. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

Ημέρα 1η:  ΠΑΤΡΑ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΛΥΔΑ – ΓΙΑΦΦΑ – Ι. Μ. ΤΙΜΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  Συγκέντρωση και αναχώρηση 01.45 νυχτερινή από Πάτρα για Ελ. 

Βενιζέλος. Άφιξη, έλεγχος και ώρα 07.30 πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη περίπου 09.30, συνάντηση με 

τον πατέρα Κλάυδιο, επιβίβαση στο πούλμαν και αρχίζουμε το συναρπαστικό μας οδοιπορικό με 

επίσκεψη στη Λύδα και την Ι. Μονή του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται ο τάφος του. Συνεχίζουμε 

με πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο στην πόλη του Τελ Αβίβ και εν συνεχεία για την 

σημερινή Γιάφφα, δηλαδή την αρχαία Ιόππη, ιστορική πόλη και αρχαίο λιμάνι της Παλαιστίνης 

στην οποία ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά. Εδώ θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ και κατόπιν θα έχουμε χρόνο στο … «Μοναστηράκι» της παλιάς πόλης  με τα 

υπαίθρια καφέ, τα μικροεστιατόρια και τα κάθε είδους μαγαζάκια με  διάφορα είδη και σουβενίρ. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, φαγητό και το μεσημέρι αναχώρηση  για την Ιερά Μονή Τίμιου 

Σταυρού στη κοιλάδα των κέδρων. Επίσκεψη στο μοναστήρι όπου θα δούμε το σημείο όπου ο Λώτ 

φύτεψε το δένδρο από το οποίο φτιάχτηκε ο Σταυρός του Κυρίου και τα άλλα κειμήλια της Μονής 

καθώς είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια των Αγίων Τόπων με φρουριακό χαρακτήρα. Στη 

συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, πρώτη γνωριμία με τη Ιερουσαλήμ, δείπνο, 

διαν/ση. 
 

Ημέρα 2η: ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ – ΣΥΩΝ Πρωινό και ώρα 08.30 

αναχώρηση για περιήγηση στα προσκυνήματα της  Παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ με πρώτο τον 

Πανίερο Ναό της Αναστάσεως όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς, η 

Αποκαθήλωση και τα παρεκκλήσια «Μη μου άπτου, των «Κλαπών», του Εκατόνταρχου, το 

Σπήλαιο της Εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, του Κίονα Φραγγελώσης κ.λ.π.  Στη συνέχεια θα 

περπατήσουμε την Οδό του Μαρτυρίου την οποία ανέβηκε ο Κύριος μας  με τον σταυρό, θα δούμε 

το Πραιτόριο, την φυλακή του Χριστού, την Προβατική Κολυμπήθρα, την Αγία Άννα, το σπίτι που 

γεννήθηκε η Παναγία και θα βγούμε από την πύλη των Λεόντων για να βρεθούμε στην βιβλική 

κοιλάδα του Ιωσαφάτ και την Γεσθημανή όπου βρίσκεται  ο τάφος της Παναγίας μας, ο τόπος της 

προδοσίας του Ιούδα καθώς και ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου.  

Ακόμη θα δούμε  την εκκλησία των Εθνών. Μετά το προσκύνημά μας θα ανηφορίσουμε προς το 

λόφο της Αγίας Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώον όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος και η 

Πεντηκοστή, όπου υπάρχει ο τάφος του Δαυίδ και το σπίτι του Ιωάννη όπου εκοιμήθη η Παναγία  

μας. Επιστροφή στο ξεν/χείο, ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση. 
 

Ημέρα 3η: ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ – ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΙΟΡΔΑΝΗΣ – ΝΑΖΑΡΕΤ – ΚΑΝΑ – 

ΘΑΒΩΡ Πρωινό και ώρα 06.45 αναχώρηση για την περιοχή της Γαλιλαίας και τη λίμνη της 

Τιβεριάδος όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Κύριος και έκανε τα περισσότερα 

θαύματα του, Θα ξεκινήσουμε από την Καπερναούμ όπου στο σπίτι της  πεθεράς του Πέτρου έγινε 

το θαύμα του παραλυτικού. Θα δούμε την Ι. Μονή των Αγίων Αποστόλων, την αρχαία Συναγωγή, 

το Όρος των Μακαρισμών. Ακολουθεί η επίσκεψη στον Ναό του Ευαγγελισμού στην Ναζαρέτ, την 

Κανά όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο του θαύμα και ευλόγησε τον γάμο και θα τελειώσουμε μια 

ακόμα  ενδιαφέρουσα ημέρα με την επίσκεψη μας στο Όρος Θαβώρ και την Ιερά Μονή της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.  Επιστροφή στο ξεν/χείο μας,. Δείπνο, διαν/ση. 
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Ημέρα 4η:  ΒΗΘΛΕΕΜ – ΑΓ. ΘΕΟΔΟΣΙΟ – ΑΓ. ΣΑΒΒΑ - ΠΟΙΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ – 

ΟΡΕΙΝΗ  Πρωινή επίσκεψη - προσκύνημα στο Σπήλαιο και τη Βασιλική της Γεννήσεως του 

Κυρίου. Τον πρώτο ναό έκτισε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα μέρος του οποίου και ψηφιδωτά 

σώζονται μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο χωριό των Ποιμένων και την ομώνυμη Ιερά 

Μονή όπου υπάρχει και το σπήλαιο των Βοσκών και ακολουθεί η επίσκεψη στον Άγιο Θεοδόσιο, 

και στον Άγιο Σάββα. Στην συνέχεια επίσκεψη στον Άγιο Συμεών (Καταμόνας), στον Άγιο Ιωάννη 

τον Πρόδρομο (Ορεινή) όπου ζούσαν οι γονείς του Ιωάννου του Προδρόμου, ο Ζαχαρίας με την 

Ελισάβετ. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας, δείπνο, διαν/ση. 

 

Ημέρα 5η:  ΙΕΡΥΧΩ - ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟ – ΣΥΚΟΜΟΡΕΑ – ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

– ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΑΜΑΡΕΙΑ   Πρωινό και ώρα 08.00 αναχώρηση για την περιοχή της 

Ιεριχούς, όπου η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στην Ι. Μονή Ζακχαίου ή Συκομορέα η οποία είναι 

χτισμένη στο σημείο όπου ο Τελώνης ο Ζακχαίος ανέβηκε στο δέντρο για να δει το Χριστό και 

ήταν η αρχή της σωτηρίας του. Συνεχίζουμε με το Σαραντάρειο Όρος ή Όρος των Πειρασμών στο 

οποίο θα ανέβουμε με teleferik (έξοδα εξ ιδίων). Ακολουθεί η επίσκεψη στην Ι. Μονή του Αββά  

Γεράσιμου που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων πνευματικών ηγετών του μοναχισμού της 

Αγίας Γης. Ακολουθεί επίσκεψη στον Ιορδάνη ποταμό και το σημείο της βάπτισης του Χριστού 

όπου θα γίνει συμβολικό βάπτισμα. Συνεχίζουμε για την Νεκρά Θάλασσα όπου θα έχουμε στάση 

για σύντομη μεσημεριανή ξεκούραση (έχει είσοδο έξοδα εξ ιδίων) και όπου μπορούμε να 

αγοράσουμε διάφορα προϊόντα από την περίφημη λάσπη της Νεκράς Θάλασσας. Το απόγευμα θα 

επισκεφθούμε την περιοχή της Σαμάρειας και την Νάμπλους, την αρχαία Νεάπολη όπου βρίσκεται 

το Φρέαρ του Ιακώβ το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα , στο οποίο ο Κύριος συνάντησε τη 

Σαμαρείτιδα. Εκεί σήμερα είναι κτισμένος ο περικαλλής ναός της Αγίας Φωτεινής. Κατά την 

επιστροφή θα περάσουμε από την  Βηθανία και την Ιερά Μονή του Αγίου Λαζάρου όπου σύμφωνα 

με την παράδοση βρισκόταν το σπίτι του φίλου του Χριστού. Δείπνο, διαν/ση.  

 

Ημέρα 6η:  ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   Πρωινό και ώρα 09.00 

αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το Όρος των Ελαιών και επίσκεψη στο σημείο Ανάληψης 

του Κυρίου και την Ι. Μονή Αναλήψεως. Ακολουθεί  επίσκεψη στη Μικρά Γαλιλαία τον τόπο 

συνάντησης του Χριστού με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Κατόπιν θα πάμε στη παλιά 

πόλη όπου στο χώρο του Πατριαρχείου θα συναντήσουμε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων Κ.Κ. Θεόφιλο για να λάβουμε την ευλογία του ( εφ’ όσον βρίσκεται στην 

Ιερουσαλήμ) . Ελεύθερος χρόνος για ένα τελευταίο προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο και την παλιά 

πόλη για αγορές αναμνηστικών. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, 

διατυπώσεις, έλεγχος και πτήση για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και επιστροφή στην 

πόλη μας αργά το βράδυ πλημυρισμένοι από τις συναρπαστικές εικόνες και εμπειρίες αυτού του 

μοναδικού ταξιδιού για κάθε  χριστιανό.   

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Σημείωση ! Πιθανό να γίνει αλλαγή της σειράς των επισκέψεων αν χρειαστεί λόγω τοπικών 

συνθηκών χωρίς βέβαια παραλήψεις. 
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Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 740,οο€  
Μονόκλινο επιπλέον χρέωση : 140,οο€  

 
 

 

Οι  τιμές ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :  
 

 Την μεταφορά με το πούλμαν Πάτρα – Ελ. Βενιζέλος – Πάτρα 

 Τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Τελ Αβίβ- Αθήνα με Aegean σε οικονομική θέση (με πρωινή πτήση 

στην αναχώρηση και βραδινή πτήση στην επιστροφή δηλαδή η εκδρομή είναι 6 πλήρεις ημέρες) 

 Μία βαλίτσα 20 κιλών και μία μικρή χειραποσκευή ανά άτομο 

 Πέντε (5) διαν/σεις στο ξεν/χείο 4*  Holyland στη παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ 

 Ημιδιατροφή (Πέντε πρωινά & πέντε δείπνα στο ξεν/χείο ) 

 Ξενάγηση για όλο το πρόγραμμα και για όλες τις ημέρες στο Ισραήλ από αρχιμανδρίτη του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύμων  

 Το ταξί για το Όρος Θαβώρ 

 Το πουλμανάκι για τον Άγιο Σάββα 

 Όλες οι μεταφορές – εκδρομές – περιηγήσεις με το πούλμαν στο Ισραήλ  

 Συνοδός του γραφείου μας (η Κα Γεωργαντά με εμπειρία 30 χρόνων στα ταξίδια των Αγ. Τόπων) 

 Ενημερωτικά – πληροφοριακά Έντυπα 

 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής  Ευθύνης 

 Φ.Π.Α 24% 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :. Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 120€ κατ’ άτομο  

Παρατήρηση! Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι υπολογισμένες με βάση την ημερομηνία 

06/06/22. Σε περίπτωση επίσημης αύξησης των φόρων από την αεροπορική εταιρεία αυτή βαρύνει 

τον εκδρομέα.  

Ποτά στα δείπνα, είσοδοι χώρων όπου υπάρχουν, το τελεφερίκ για το Σαραντάρειο, η 

είσοδος στη Νεκρά Θάλασσα, φιλοδωρήματα 5€ το άτομο ανά ημέρα που πληρώνονται 

υποχρεωτικά στο Ισραήλ και γενικώς ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 1Ης προκαταβολής ποσού 

350,οο€ κατ' άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK έως 
30/6/22 που αφορούν το αεροπορικό εισιτήριο και δεν επιστρέφονται σε 

περίπτωση ακύρωσης.  
 

2η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ :  200€ κατ’ άτομο έως 31/7/22 
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Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 17/8/2022 είτε με μετρητά είτε μέσω 
πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο 
φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να είναι προεξοφλημένα και 

ιδιαίτερα στα ταξίδια εξωτερικού 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πέραν από την αναφερόμενη ημερομηνία εξόφλησης δεν 
δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-banking 
άλλων τραπεζών πλην της Πειραιώς καθαρά για διαδικαστικούς λόγους 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την εκδρομή είναι απαραίτητο διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 

μήνες από την ημερομηνία της εκδρομής και να μην έχει σφραγίδα Συρίας ή Ιράν το 
οποίο και θα πρέπει να μας προσκομίζεται στο γραφείο με την δήλωση συμμετοχής 
σας για καταγραφή στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έκδοση του αεροπορικού 

εισιτηρίου. Επίσης με την προκαταβολή θα υπογράφεται και συμφωνία ταξιδιού ανά 
άτομο που είναι πλέον υποχρεωτική από το νόμο για ταξίδια εξωτερικού.  
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το γραφείο προπληρώνει τα αεροπορικά 

εισιτήρια και τα ξενοδοχεία και υπάρχουν δεσμεύσεις και όροι που δεν ορίζει, γι’ 

αυτό και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων ακόμη 

και για λόγους υγείας πέραν όσων ορίζονται παρακάτω : 

 

 Σε περίπτωση ακύρωσης τα χρήματα του αεροπορικού εισιτήριου ΔΕΝ 
επιστρέφονται  

 Για ακύρωση από 13/7/22 έως 12/8/22 υπάρχει επιπλέον κράτηση 
της 2ης προκαταβολής 200€ κατ’ άτομο   

 Ακύρωση από 12/8/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 
εκδρομής δεν γίνεται δεκτή καμία ακύρωση για κανένα λόγο ακόμη 

και υγείας , υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί 
στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό της εκδρομής εκτός και αν ο 

πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο  το αργότερο 
έως 17/8/22 ώστε να μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος στο 
αεροπορικό εισιτήριο.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η αλλαγή θέσεων στο πούλμαν είναι υποχρεωτική για όλους στο 

Ισραήλ.  

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία στο Ισραήλ και ειδικά στις Παλαιστινιακές περιοχές δεν 

είναι όπως ακριβώς τα δικά μας . Το κριτήριο για εμάς στο Ισραήλ είναι η καθαριότητα και το 

κεντρικό σημείο.  

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι οι γεύσεις τους είναι λίγο διαφορετικές από τις δικές μας, είναι 

βέβαια σε μπουφέ και ο καθένας επιλέγει αυτό που του αρέσει. Όμως επισημαίνουμε ότι η κουζίνα 

τους είναι διαφορετική από την δική μας.  

Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ταξίδι των Αγίων Τόπων δεν είναι ταξίδι αναψυχής. Είναι ένα 

ιδιαίτερο ταξίδι το οποίο έχει μία σχετική ταλαιπωρία λόγω των πολλών επισκέψεων και 

ενδιαφερόντων, έχει αρκετό περπάτημα γιατί το πούλμαν δεν μπορεί να πάει πολύ κοντά σε 

κάποια μέρη όπως π.χ. στη παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ που δεν μπαίνει μέσα και όλες οι 

επισκέψεις γίνονται με τα πόδια .  

Βέβαια η σχετική αυτή ταλαιπωρία είναι ασήμαντη για τον ταξιδιώτη που γνωρίζει που πάει ο 

οποίος αποζημιώνεται με τις υπέροχες εικόνες και εμπειρίες που προσφέρει αυτό το μοναδικό 

ταξίδι.  

Το γραφείο επισημαίνει ότι το ταξίδι δεν ενδείκνυται για άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και 

για άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας, σημαίνει 

ταυτόχρονα και χωρίς επιφύλαξη, την αποδοχή των όρων συμμετοχής που ισχύουν για τα 

οργανωμένα ταξίδια, για τους οποίους μπορείτε να ενημερώνεστε από τη ιστοσελίδα μας 

www.georgadastravel.gr ή στο γραφείο μας 
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