
 

Ταξίδι Ονειρικό στη Γη της Επαγγελίας !! 

5 ημέρες 

1 έως 5 Ιουνίου 2023 
 
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – TΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΒΗΘΛΕΕΜ 

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για Ισραήλ.  Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, επιβίβαση στο 

λεωφορείο μας και αναχώρηση.  Πρώτη μας στάση στη Λύδα, στον Τάφο του Αγίου Γεωργίου.  Άφιξη στην παλιά πόλη 

της Ιερουσαλήμ.  Θα προσκυνήσουμε στη Γεσθημανή στον Τάφο της Παναγίας, θα δούμε τον τόπο της προδοσίας, τον 

τόπο και τον Ναό της Αναλήψεως και θα κλείσουμε θαυμάζοντας την πανοραμική θέα της πόλης.  Μεταφορά στη 

Βηθλεέμ και  στη Βασιλική της Γεννήσεως.  Θα προσκυνήσουμε στο Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου και θα 

επισκεφθούμε το χωριό των Ποιμένων.    Τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση της ιερής πόλης.  Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι 3.000 χρόνων, 

μολονότι το σημερινό χωροταξικό σχέδιό της, χρονολογείται κυρίως στη βυζαντινή περίοδο.  Ανατολικά και νότια της 

παλιάς πόλης βρίσκονται το Όρος των Ελαιών και το Όρος Σιών.  Και τα δύο συνδέονται με τις τελευταίες στιγμές του 

Ιησού Χριστού.  Θα διασχίσουμε την οδό του Μαρτυρίου (ο δρόμος που περπάτησε ο Χριστός, πηγαίνοντας στον 

Γολγοθά), προσκυνώντας στον Οίκο Ιωακείμ και Άννης  και στο Πραιτώριο και θα καταλήξουμε στον Ναό της 

Αναστάσεως, για προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο, την ιερότερη απ’ όλες τις χριστιανικές τοποθεσίες.  Συνεχίζουμε για 

το Όρος Σιών που έχει ταυτιστεί με τη Γη της Επαγγελίας.  Εκεί θα δούμε τον Τάφο του Δαυίδ, την Πατριαρχική Σχολή 

και το Υπερώο, μέρος όπου λέγεται ότι έλαβε χώρα ο Μυστικός Δείπνος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΑΛΙΛΑΙΑ – ΝΑΖΑΡΕΤ – ΚΑΝΑ  

Μετά το πρόγευμα ακολουθεί εκδρομή στη Γαλιλαία.  Επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και 

μετάβαση στο σημείο βαπτίσεως του Κυρίου, στον Ιορδάνη ποταμό.  Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ και θα φθάσουμε στη Ναζαρέτ, το μέρος όπου ο Ιησούς πέρασε την 

παιδική του ηλικία.  Επίσκεψη στον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην κρύπτη του οποίου υπάρχει το 

σπήλαιο, όπου λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παρθένο Μαρία.  Επόμενος σταθμός μας η Κανά, 

γνωστή από το πρώτο θαύμα του Ιησού στον «γάμο της Κανά», όπου μετέτρεψε το νερό σε κρασί.  Θα καταλήξουμε 

στη λίμνη Τιβεριάδα της Γαλιλαίας, όπου εκτός των άλλων θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΙΕΡΙΧΩ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει εκδρομή στη Νεκρά Θάλασσα.   Η Νεκρά Θάλασσα είναι 
μία λίμνη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία και είναι το χαμηλότερο σημείο της Γης, 411 μ. πιο κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.  Η περιοχή θεωρείται από την αρχαιότητα ιδιαίτερα σημαντικό θεραπευτικό κέντρο, λόγω 
της σύστασης του νερού και της λάσπης που βρίσκεται εκεί.  Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στην 
Ιεριχώ, την αρχαιότερη σύμφωνα με κάποιους πόλη του κόσμου.  Το μέρος όπου η Καινή Διαθήκη αναφέρει πως ο 
Ιησούς θεράπευσε δύο τυφλούς και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του φοροεισπράκτορα Ζακχαίου.  Θα επισκεφθούμε 
κοντά στο κέντρο της πόλης, την Ιερά Μονή του Προφήτη Ελισσαίου, όπου υπάρχει μια συκομουριά αιωνόβια, όπου 
λέγεται ότι ο Ζακχαίος σκαρφάλωσε για να δει τον Ιησού και τέλος το Σαραντάριο Όρος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΗΘΛΕΕΜ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ 

Την τελευταία ημέρα, αφού προγευματίσουμε, αναχωρούμε για το Τελ Αβίβ όπου θα ακολουθήσει σύντομη 

πανοραμική περιήγηση.    Μεταφορά στο αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ/ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ  
 



Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια για ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, με πτήσεις της  AEGEAN AIRLINES. 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
 Μία βαλίτσα (23 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο. 
 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Βηθλεέμ. 
 Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. 
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο. 
 Αρχηγός/ξεναγός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η μετάβαση με ταξί στο όρος Θαβώρ.  
 Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
 Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα.  

 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (υποχρεωτικά).  
 Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΙΣΧΥ !!! 
 

*Παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ισχύ των διαβατηρίων σας και τις σφραγίδες σε αυτό, από ταξίδια σας  

πχ. στο Ιραν, για την αποφυγή καθυστερήσεων - προβλημάτων κατά την είσοδό σας στη χώρα του Ισραήλ.  

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN: 

01/6 ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ A3 926     07.05 – 09.05 

05/6 ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ A3 925     13.50 – 16.00 

  
 

ΗΜ. ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ή παρόμοια ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2-ΚΛΙΝΟ                                
3-ΚΛΙΝΟ 

1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

5 
 

1/6 
 

PARADISE PREMIUM BETHLEHEM Ημιδιατροφή 665€ +170€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ΄ άτομο 

*Οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές. 

 

 


