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8 ήμερο Προσκυνηματικό Οδοιπορικό 

21 ‐ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 
 
 

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΪΡΟ 
 
 
 

• ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΑΘΗΝΑ ‐ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ο.Α. 301) ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡ. 2009:  02:20’ ‐ 04:15’ 
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  ΚΑΪΡΟ ‐ ΑΘΗΝΑ (Ο.Α. 326)  ΤΡΙΤΗ  28 ΑΠΡ. 2009:  03:45’ ‐ 05:50’ 

 
 
 

Οι  πατέρες που θα μας συνοδεύσουν θα μας βοηθήσουν 
ώστε να αισθανθούμε το βαθύτερο νοήματος του προσκυνήματος 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
στις 20:30’ το βράδυ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν έχει άλλη πτήση την συγκεκριμένη ημέρα. Η ώρα 
δεν επελέγη για πιο φθηνό εισιτήριο, αλλά γιατί είναι η μοναδική πτήση της ημέρας για την 
αναχώρηση και την επιστροφή μας. 
 
1Η    ΜΕΡΑ:  (Τρίτη  21/4)  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  –  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ:  Συγκέντρωση  στο 
αεροδρόμιο  Ελευθέριος  Βενιζέλος  ,  πτήση  για  Τελ  Αβίβ  στις  02:20’.  Άφιξη, 
προσκύνημα  στον  τάφο  Αγίου  Γεωργίου  Τροπαιοφόρου  (Λήδα)  και  Αγίου 
Γεωργίου  (Ρέμλη),  όπου  το  σπίτι  του  Ιωσήφ  του  από  Αριμαθαίας,  μεταφορά  στα 
Ιεροσόλυμα,  και  αρχίζουμε  οδοιπορικό  στην  Αγία  Γη,  από  το  μοναστήρι  της 
Μεγάλης Παναγιάς. Στο Πατριαρχείο θα πάρουμε την ευλογία του Πατριάρχη.  Στο 
Ναό της Αναστάσεως θα προσκυνήσουμε στον Πανάγιο Τάφο, το Γολγοθά και όλα 
τα άλλα προσκυνήματα. Δείπνο, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα. 
 
2Η ΜΕΡΑ: (Τετάρτη 22/4) ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ: Πρωινό, αναχώρηση για την Γαλιλαία, τη «Γη 
της Χαναάν». Θα ξεναγηθούμε και θα προσκυνήσουμε: στο φρέαρ του Ιακώβ, στη 
Σαμάρεια, στη Ναζαρέτ, την Κανά, το Όρος Θαβώρ, το Όρος των Μακαρισμών, το 
Μοναστήρι  των Αποστόλων στην Καπερναούμ,  θα  επισκεφθούμε  τη θάλασσα και 
την  πόλη  της  Τιβεριάδας  και  τον  Ιορδάνη  Ποταμό  για  τον  αγιασμό  και  το 
συμβολικό  μας  βάπτισμα.  Θα  δούμε  επίσης  τη  Νεκρά  Θάλασσα.  Δείπνο, 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο, στα Ιεροσόλυμα. 
 
3Η  ΜΕΡΑ:  (Πέμπτη  23/4)  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ  ‐  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΗΘΛΕΕΜ:  Πρωινό,  και 
σταθμός στη Γεσθημανή  για προσκύνημα στον Τάφο της Παναγίας μας,  και  την 
εικόνα  της,  Παναγία  Ιεροσολυμίτισσα.  Ξενάγηση  στον  Κήπο  της  Προδοσίας,  το 
Ναό  των  Εθνών,  το  ρώσικο  Μοναστήρι  της  Αγίας  Μαγδαληνής,  και  τον  τόπο 
μαρτυρίου  του  Αγίου  Στεφάνου.  Αναχώρηση  για  την  περιοχή  της  ΒΗΘΛΕΕΜ. 
Προσκύνημα  στα  μοναστήρια  Αγίου  Σάββα,  του  Αββά  Θεοδοσίου  του 
κοινοβιάρχου,  το  χωριό  των  Ποιμένων,  καταλήγοντας  στη  Βασιλική  της  Αγίας 
Βηθλεέμ  για  προσκύνημα  στο  Σπήλαιο  της  Γέννησης,  την  Αγία  Φάτνη  και  το 
σπήλαιο  των  οστών  των  νηπίων που  έσφαξε  ο Ηρώδης. Επίσκεψη  στην  ιστορική 
Χεβρώνα, προσκύνημα στη Δρυ του Μαμβρή. Κατά την επιστροφή προς την Αγία 
Πόλη  θα  επισκεφθούμε  τις  Ιερές  Μονές  του  Συμεών  του  Θεοδόχου  και  Τιμίου 
Σταυρού. Δείπνο, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο, στα Ιεροσόλυμα. 
 
4Η  ΜΕΡΑ:  (Παρασκευή  24/4)    ΙΕΡΙΧΩ:  Η  αρχαιότερη  των  πόλεων,  θα  μας  δώσει 
σήμερα,  καινούργιες  συγκινήσεις.  Θα  προσκυνήσουμε  στις  Ιερές  Μονές:  Αγίου 
Γεωργίου Χοτζεβά, Σαραντάριου Όρους, Προφήτη  Ελισσαίου, Αγίου  Γερασίμου 
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Ιορδανίτου. Στη Βηθανία το Μοναστήρι της Μάρθας και Μαρίας και τον Τάφο του 
Λαζάρου, στο Λόφο της Σιών θα ξεναγηθούμε στο Υπερώο, τον Τάφο του Δαβίδ το 
σπίτι  που  «κοιμήθηκε»  η  Παναγία.  Στο  Όρος  των  Ελαιών  τον  βράχο  και  το 
Μοναστήρι  της  Ανάληψης  και  τη  Μικρή  Γαλιλαία.  Δείπνο,  διανυκτέρευση  στο 
ξενοδοχείο, στα Ιεροσόλυμα. 
 
5Η ΜΕΡΑ:  (Σάββατο 25/4)   ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Εκκλησιασμός στον Πατριαρχικό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο. Διασχίζοντας 
την οδό του Μαρτυρίου, θα ξεναγηθούμε στο Πραιτώριο, τη Φυλακή του Πέτρου 
(Ιερά  Μονή  Αγίου  Νικοδήμου),  το  σπίτι  που  γεννήθηκε  η  Παναγία  (Ιερά  Μονή 
Αγίας Άννης) και  το  Τείχος  των Δακρύων. Χρόνος  ελεύθερος  στην Παλαιά Πόλη. 
Δείπνο, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο, στα Ιεροσόλυμα. 
 
6Η  ΜΕΡΑ:  (Κυριακή  26/4)  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ  –  ΣΙΝΑ:  Πρωινό  στο  ξενοδοχείο. 
Διασχίζοντας την Ιουδαία, κατά μήκος της Νεκράς θάλασσας, μέσα από την έρημο 
NEGEV κατά μήκος των συνόρων με την Ιορδανία, φθάνουμε στο Εϊλάτ, λιμάνι του 
Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα. Διέλευση συνόρων στην Τάμπα, περνούμε πλέον σε 
αιγυπτιακό έδαφος. Με το αιγυπτιακό πούλμαν φθάνουμε στο θεοβάδιστο όρος Σινά 
όπου ο Μωϋσής πήρε τις 10 εντολές και πάμε για εσπερινό στην Αγία Αικατερίνη, 
προσκύνημα ιερών λειψάνων της Αγίας και προσφορά συμβολικού δακτυλιδιού, 
ξενάγηση  στο  εσωτερικό  του  μοναστηριού  από  τους  Σιναΐτες  πατέρες.  Δείπνο, 
διανυκτέρευση  στο  ξενοδοχείο  Morgenland,  στο  Σινά.  Τη  νύχτα  προαιρετική 
ανάβαση στην Αγία Κορυφή του όρους Χωρήβ (σε υψόμετρο 2240 μ.). 
 
7Η ΜΕΡΑ: (Δευτέρα 27/4) ΣΙΝΑ – ΚΑΪΡΟ: Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή, (Θ. 
Κοινωνία  για  τους  επιθυμούντες).  Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο,  πρωινό,  αναχώρηση 
και στάση στο μετόχι της Αγίας Αικατερίνης στο μοναστήρι του Μωυσή, στην όαση 
Φαράν. Διέλευση της διώρυγας Σουέζ, είσοδο στην Ήπειρο της Αφρικής, άφιξη στο 
Κάιρο. Ξενάγηση στην πόλη με το λεωφορείο. Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου  του  Τροπαιοφόρου  όπου  και  ο  τόπος  μαρτυρίου,  με  τα  όργανα 
βασανισμού καθώς και το σπήλαιο που έμενε η Αγία Οικογένεια κατά την φυγή της 
στην  Αίγυπτο.  Επίσης  θα  επισκεφθούμε  και  την  Ιερά  Μονή  Αγίου  Νικολάου, 
(μετόχι  του  Ελληνικού  Πατριαρχείου  Αλεξανδρείας)  όπου  βρίσκεται  ο  ναός  που 
λειτουργούσε και το κελί του Αγίου Νεκταρίου. Τέλος θα περάσουμε και θα δούμε 
τις  περίφημες  πυραμίδες  από  μακρυά.  Σταμάτημα  για  δείπνο  σε  ξενοδοχείο  ή  σε 
Εστιατόριο.  Στις  23:45΄  αναχωρούμε  για  το  αεροδρόμιο  του  Καΐρου.  Μετά  την 
παράδοση αποσκευών και τον έλεγχο διαβατηρίων, θα έχουμε χρόνο για ψώνια (όσοι 
επιθυμούν) στα αφορολόγητα. 
 
8Η ΜΕΡΑ: (Τρίτη 28/4) – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Πτήση με την ΟΑ 326 στις 03:45’. Άφιξη στην 
Αθήνα στις 05:50’. 
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ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
• Διαφορά μονόκλινου: ……€/ανά διανυκτέρευση, δεν έχει ορισθεί ακόμα. 
• Είσοδοι  σε  μουσεία,  γεύματα,  ποτά,  τηλέφωνα,  Φιλοδωρήματα  (υποχρεωτικά 

10€  για  όλους  ‐οδηγοί  πούλμαν,  καμαριέρες,  σερβιτόρους,  ξεναγό  στην 
Αίγυπτο) και ότι δεν καλύπτει το πρόγραμμα.  

• Η τιμή έχει ορισθεί με τις ισχύουσες τιμές της 10ης Φεβρ. 2009.  
• Πέραν της ημερομηνίας αυτής οποιαδήποτε αύξηση ναύλων, φόρων καυσίμων, 
επιβαρύνει τον προσκυνητή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Οι προσκυνητές πρέπει να έχουν ΝΕΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.  
• Ο αρχηγός του γκρουπ έχει δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος αν σοβαροί 
λόγοι το επιτρέπουν. 

• Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 12:00 
 
Η ΠΤΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: 

• ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΑΘΗΝΑ ‐ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ο.Α. 301) ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡ. 2009:  02:20’ ‐ 04:15’ 
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:  ΚΑΪΡΟ ‐ ΑΘΗΝΑ (Ο.Α. 326)  ΤΡΙΤΗ  28 ΑΠΡ. 2009:  03:45’ ‐ 05:50’ 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν έχει άλλη πτήση την συγκεκριμένη ημέρα. Η ώρα 
δεν επελέγη για πιο φθηνό εισιτήριο, αλλά γιατί είναι η μοναδική πτήση της ημέρας για την 
αναχώρηση και την επιστροφή μας. 
 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της Ιεράς Μονής. 
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Καθημερινά: 10 – 2 & 5:30 ‐ 8:30 εκτός Σαββατοκύριακου 
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