ΚΑΙΡΟ-ΣΙΝΑ (ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η

Αθήνα - Κάιρο

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου θα
πετάξουμε για το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου. Διάρκεια πτήσεως 1.50΄ περίπου.
Αμέσως μετά την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την
πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η
Επίσκεψη αξιοθεάτων πόλεως Καΐρου
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη των χιλίων μιναρέδων και των
17.000.000 κατοίκων. Πρώτος μας σταθμός το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, όπου
θα μείνουμε έκθαμβοι από τον πλούτο και την ποικιλία των αρχαιολογικών εκθεμάτων
της εποχής των Φαραώ. Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου στο παλαιό Κάιρο, που αποτελεί προσκύνημα του Αραβικού κόσμου, και
του χριστιανικού και του μουσουλμανικού. Εδώ βρίσκονται οι Τάφοι των Πατριαρχών
Αλεξανδρείας, το ελληνικό κοιμητήριο και το ιερό σπήλαιο το οποίο φιλοξένησε την Αγία
Οικογένεια κατά την φυγή της στην Αίγυπτο.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην περιοχή της Γκίζα, όπου θα θαυμάσουμε τις μεγάλες
Πυραμίδες, Χέοπος (ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου), Χεφρίνου και
Μυκερίνου, καθώς και την αινιγματική Σφίγγα. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το
Ινστιτούτο επεξεργασίας παπύρων και εκθέσεις δερματίνων ειδών και αρωμάτων.
Θα ακολουθήσει γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου.
Το απόγευμα θα μεταβούμε στην περίφημη αγορά Χαν Ελ Χαλίλι, όπου θα δοθεί χρόνος
για περιήγηση στα αναρίθμητα σοκάκια και μαγαζάκια.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η

Αναχώρηση για το Όρος Σινά

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Όρος Σινά. Με πορεία ανατολική, περνάμε την
υπόγεια σήραγγα του καναλιού του Σουέζ και θα βρεθούμε από την Αφρική στην Ασία.
Θα πορευθούμε κατά μήκος της Ερυθράς Θαλάσσης και αφού περάσουμε το Ρας Σίντρ
και τις μικρές πόλεις Αμπού Ζενίμα και Αμπού Ροντές με τις άφθονες πετρελαιοπηγές,
θα μπούμε στη καρδιά της χερσονήσου του Σινά και θα φθάσουμε στη περιοχή της
ΦΑΡΑΝ, όπου βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο Γυναικείο Ησυχαστήριο του Προφήτου
Μωϋσέως, στο οποίο θα κάνουμε στάση. Σύντομα θα φθάσουμε στην μεγάλη Ακρόπολη
της Ορθοδοξίας, την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της
Μονής ή της περιοχής. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η

Θεία Λειτουργία - Ξενάγηση - Επιστροφή στο Κάιρο

Προαιρετική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής. Αμέσως μετά θα προσκυνήσουμε
τα ιερά λείψανα της Αγίας Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε λεπτομερώς εντός της Ιεράς
Μονής (Βυζαντινές εικόνες, χειρόγραφα, Αγία Βάτος, Φρέαρ Μωϋσέως, Κοιμητήριον,
κ.λ.π.). Η Μονή Σινά είναι κτίσμα του αυτοκράτορος Ιουστινιανού, τον 6ο αι. μ.Χ.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Κάιρο, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την περιώνυμη Αλεξάνδρεια (225 χλμ. από το Κάιρο),
που ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. Θα επισκεφθούμε το πρεσβυγενές
Πατριαρχείο μας, όπου θα γίνουμε δεκτοί από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ.
Θεόδωρο ή εκπρόσωπο αυτού, τον κοινοτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα, όπου βρίσκεται ο λίθος της αποτομής της κεφαλής της
Αγίας Αικατερίνης, την οικία του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη,
την τοποθεσία του περίφημου Φάρου, την νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, και θα γίνει
ξενάγηση στην ιστορική πόλη που υπήρξε το λίκνο των γραμμάτων και του πολιτισμού.
Επιστροφή στο Κάιρο αργά το απόγευμα.
Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα με φολκλορικό πρόγραμμα και δείπνο σε μπουφέ
στον μαγευτικό Νείλο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η

Επιστροφή στην Ελλάδα

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

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

