
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ  ΤΟΠΟΥΣ 

 
 
1Η ΗΜΕΡΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ, 15/03/2023,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΙΧΩ 
– ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

     Συγκέντρωση των εκδρομέων στην Ακαδημία νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean Airlines και απ΄ ευθείας πτήση 
για Τελ Αβίβ στις 07:35 π.μ. Άφιξη στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, στις 09:45΄. Αμέσως 
μετά την έξοδό μας από το αεροδρόμιο, θα μεταβούμε στην περιοχή της Ιεριχούς, όπου θα επισκεφθούμε 
την ακριτική Ι. Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του μετά λέοντος εικονιζομένου, τον Ιερό 
ποταμό Ιορδάνη, στο σημείο που βαπτίσθηκε ο Κύριος, την πόλη της Ιεριχούς όπου βρίσκεται η Ι. Μονή 
του Προφήτου Ελισσαίου με τη γέρικη συκομορέα του Ζακχαίου, και θα δούμε το Σαραντάριο Όρος, που 
είναι ο τόπος της προσευχής και των πειρασμών του Κυρίου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Ιεριχώ. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2Η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 16/03/2023,  ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ – ΝΑΖΑΡΕΤ – ΚΑΝΑ – ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ - 
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ. 

      Πρωινό και αναχώρηση για να μεταβούμε στην περιοχή της Γαλιλαίας, όπου θα επισκεφθούμε: το 
Όρος Θαβώρ, όπου έγινε η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και “έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, 
τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως”, τη Ναζαρέτ, η οποία πρώτη άκουσε το μήνυμα της 
σωτηρίας με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Κανά, στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα 
του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνον, την Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, 
στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου και τη λίμνη της Τιβεριάδος. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Βηθλεέμ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17/03/2023, ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. 
     Πρωινό και αναχώρηση για να 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. Στη συνέχεια θα οδοιπορήσουμε στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου θα δούμε 
την Οδό του Μαρτυρίου, θα επισκεφθούμε το Πραιτώριο (Φυλακές του Κυρίου), τον Οίκο Ιωακείμ και 
Άννης (τόπος Γεννήσεως της Θεοτόκου) και θα καταλήξουμε στη Γεθσημανή (τάφος της Παναγίας, τόπος 
του Μαρτυρίου του Αγίου Στεφάνου και τόπος της προσευχής και αγωνίας του Κυρίου). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
4η  ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/03/2023, ΒΗΘΛΕΕΜ – ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ – 
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. 

     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε: τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως 
στη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το Ιερό Σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως και θα ξεναγηθούμε στη 
μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού, του 6ου αιώνος μ.Χ., την Ι. Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του 
Κοινοβιάρχου, όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών Μάγων και την Ι. Μονή του Αγίου Σάββα 
(άβατος διά γυναίκας) στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Παλαιά Πόλη 
της Ιερουσαλήμ όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για προσωπικές επισκέψεις. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 



 
5η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/03/2023, ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Μετά τις σχετικές διατυπώσεις 
επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean Airlines  και  στις 10:35 απ΄ ευθείας πτήση για τη Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 13:00, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πόλη μας, με έντονες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 850 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ). 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  : 

· Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας από Ιωάννινα – αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – 
Ιωάννινα. 

· Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Τελ Αβίβ και Τελ Αβίβ – Αθήνα με την Aegean Airlines. 
(δικαιούστε & αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο).  

· Φόροι αεροδρομίων. 
· Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ιεριχώ, σε δίκλινα ή τρίκλινα 

δωμάτια με πρωινό.  
· Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στη Βηθλεέμ, σε δίκλινα ή τρίκλινα 

δωμάτια με πρωινό. 
·  Τέσσερα (4) γεύματα εντός ξενοδοχείου. 
·  Αχθοφορικά ξενοδοχείων. 
·   Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
·   Ξεναγός - συνοδός του γραφείου μας. 
·  Η άνοδος με ταξί στο Όρος Θαβώρ.  
· Η μετάβαση στην Ι. Μ. του Αγίου Σάββα με μικρά λεωφορεία. 
·  Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
·  Φιλοδωρήματα.  
· Χάρτες  και  ενημερωτικά  έντυπα 
·  Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  : 
· Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
· Προαιρετικές εκδρομές και εκδηλώσεις. 
· Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία. 
· Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων. 

 
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα διαβατήριο νέου τύπου, το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 6 
μήνες από την ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού.   

 
 
▪ Το γραφείο μας καταβάλλει προσπάθεια, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για παραμονή 
σε δίκλινο δωμάτιο, για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του. Συνεπώς, οποιαδήποτε κράτηση για κάποιον που 
ταξιδεύει μόνος του, θα πρέπει να μετατραπεί σε μονόκλινο δωμάτιο με την ανάλογη επιβάρυνση. Τρίκλινα δωμάτια 
διατίθενται κατόπιν απαίτησης και συμφωνίας με τον πελάτη, χωρίς οικονομική ελάφρυνση, αλλά το γραφείο 
ουδεμία ευθύνη φέρει για το μέγεθος του δωματίου και του κρεβατιού που παρέχεται από το ξενοδοχείο.  
▪ Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα σχετικής τροποποιήσεως του προγράμματος, εάν καιρικές συνθήκες, λόγοι 
ανωτέρας βίας ή τεχνικοί λόγοι καθιστούν τούτο αναγκαίο.  
▪ Μερικές από τις Ιερές Μονές στους Αγίους Τόπους λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας (09:00 - 
13:00). Ενδέχεται λόγω ωραρίου να μην καταστεί εφικτή η επίσκεψη μας σε κάποια από αυτές τις Μονές. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να επαναλάβουμε την επίσκεψή μας άλλη ημέρα και ώρα.  
▪ Η τιμή έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες τιμές εισιτηρίων, φόρους αεροδρομίων και καυσίμων. Τυχόν 
μεταβολή που θα προκύψει πριν την αναχώρηση, βαρύνει τον πελάτη.  

 
 

 
 

         Pamvotis Travel -    Γραφείο Γενικού Τουρισμού       
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


