ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η

Αθήνα - Τελ Αβίβ - Πανάγιος Τάφος

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου θα πετάξουμε για το
Αεροδρόμιο “Μπεν Γκουριόν” του Τελ Αβίβ. Διάρκεια πτήσεως 1.50΄ περίπου.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, θα μεταβούμε στη Λύδδα για να προσκυνήσουμε τον Τάφο
του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του
Κυρίου, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και τον Φρικτό Γολγοθά και θα ξεναγηθούμε
λεπτομερώς στα εντός του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως παρεκκλήσια και προσκυνήματα.
Αμέσως μετά θα οδοιπορήσουμε στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ όπου θα δούμε την Οδό του Μαρτυρίου
και θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο (Φυλακαί του Κυρίου) και τον Οίκο Ιωακείμ και Άννης (τόπος Γεννήσεως
της Θεοτόκου).
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η

Ναζαρέτ - Κανά - Όρος Θαβώρ - Καπερναούμ - Τιβεριάδα - Ιορδάνης ποταμός

Κατά την σημερινή ημέρα θα επισκεφθούμε:
1) Τη Ναζαρέτ, όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,
2) Την Κανά, στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις
οίνον,
3) Το Όρος Θαβώρ, όπου έγινε η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου,
4) Την Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα
περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου,
5) Την πόλη και τη θάλασσα της Τιβεριάδος, και τέλος,
6) Τον Ιερό ποταμό Ιορδάνη, όπου θα γίνει αγιασμός και συμβολικό βάπτισμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η

Γεθσημανή - Φρέαρ Ιακώβ - Ιεριχώ

Κατά την σημερινή ημέρα θα επισκεφθούμε: την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού όπου ο Λωτ φύτεψε το
τρισύνθετο δέντρο του Τιμίου Σταυρού, τη Γεθσημανή (τάφος της Παναγίας, τόπος του Μαρτυρίου του Αγίου
Στεφάνου και τόπος της προσευχής και αγωνίας του Κυρίου), το Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας
Αναλήψεως του Κυρίου), την περιοχή της Σαμάρειας, όπου βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ, στο οποίο
πραγματοποιήθηκε ο διάλογος του Κυρίου με τη Σαμαρείτισσα και όπου το 1979 εσφάγη ο ηρωικός
Ηγούμενος της Μονής Άγιος Φιλούμενος ο Κύπριος, την ακριτική Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου, του μετά λέοντος εικονιζομένου, την πόλη της Ιεριχούς όπου βρίσκονται η Ιερά Μονή του
Προφήτου Ελισσαίου και η γέρικη συκομορέα του Ζακχαίου, και το Σαραντάριο Όρος, που είναι ο τόπος της
προσευχής και των πειρασμών του Κυρίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Χοζεβά - Βηθανία - Ι. Μ. Άγίου Θεοδοσίου - Βηθλεέμ

Κατά την σημερινή ημέρα θα επισκεφθούμε: την Ιερά Μονή Χοζεβά, όπου βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο
προφήτης Ηλίας παρέμεινε επί 3,5 χρόνια τρεφόμενος υπό του κόρακος και όπου ο Θεοπάτωρ Ιωακείμ
προσευχόταν δια να λάβει παρά του Κυρίου τέκνον, τη Βηθανία (Ιερά Μονή Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας),
την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου όπου βρίσκεται το ιερό σπήλαιο των Τριών Μάγων, την
Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα (προαιρετικά - άβατος διά γυναίκας) στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, τον Οίκο
των Ποιμένων και τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Κυρίου στη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το ιερό
σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως και θα ξεναγηθούμε στην μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η

Στην Ιερουσαλήμ

Το πρωί θα επισκεφθούμε το Λόφο Σιών όπου βρίσκονται: α) Ο τόπος του Μυστικού Δείπνου, β) Ο τόπος
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και γ) Ο τάφος του Δαβίδ, και το Πατριαρχείο, όπου θα γίνουμε δεκτοί από τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο τον Γ΄ ή εκπρόσωπο αυτού.
Η υπόλοιπη ημέρα θα είναι ελεύθερη για προσωπικές επισκέψεις, αγορές αναμνηστικών και προετοιμασία
αναχωρήσεως την επομένη για την Ελλάδα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η

Επιστροφή στην Ελλάδα

Μεταφορά στο Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, από όπου θα πετάξουμε για την Αθήνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

