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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η   
 
1η Ημέρα: Πέμπτη 7/11/19  
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΕΡΟΟΛΤΜΑ  
Συγκζντρωςθ ςτο Ανθίμειο Κέντρο (Ι.Ν. Αγ. Κυριακήσ) και αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπου μετά τον ζλεγχο αποςκευϊν και διαβατθρίων πτιςθ για 
Τελ Αβίβ ςτισ 07.25’ π.μ.. Άφιξθ ςτισ 09.35’ π.μ., επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για το 
ξενοδοχείο, όπου κακοδόν κα προςκυνιςουμε τον Τάφο του Αγίου μεγαλομάρτυροσ Γεωργίου 
ςτθν Λφδδα, τθν Σαμάρεια όπου κα προςκυνιςουμε τον Ιερό Ναό τθσ Αγίασ Φωτεινισ (τόποσ 
όπου βρίςκεται το Φρζαρ του Ιακϊβ και το Σκινωμα του Αγίου Νεομάρτυροσ Φιλουμζνου). 
Αναχϊρθςθ για τθν Γεκςθμανι (όπου βρίςκεται ο Τάφοσ τθσ Ραναγίασ, ο τόποσ τθσ προδοςίασ 
και ο τόποσ λικοβολιςμοφ του Αγίου Στεφάνου), το Προσ των Ελαιϊν (τόποσ τθσ Θείασ 
Αναλιψεωσ του Κυρίου). Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςτθ Βθκλεζμ, τακτοποίθςθ, δείπνο, 
διανυκτζρευςθ. 
 
2η Ημέρα: Παραςκευή 8/11/19 
ΙΕΡΟΟΛΤΜΑ 
Μετά το πρωινό κα επιςκεφκοφμε τα προςκυνιματα τθσ Ραλαιάσ Ρόλεωσ των Ιεροςολφμων, 
ξεκινϊντασ από τθν Ρφλθ των Λεόντων, τον οίκο Αγ. Ιωακείμ και Άννθσ, τθ Ρροβατικι 
κολυμβικρα, τθ φυλακι του Αποςτόλου Ρζτρου και το Ρραιτϊριο. Ακολουκϊντασ τθν Οδό του 
Μαρτυρίου κα φτάςουμε ςτο Ρανίερο Ναό τθσ Αναςτάςεωσ, όπου κα πραγματοποιθκεί 
ευλαβικό προςκφνθμα ςτο Φρικτό Γολγοκά, ςτθν Ιερι Αποκακιλωςθ, ςτο Ρανάγιο και 
Ηωοδόχο Τάφο του Κυρίου μασ. Μετά το μεςθμζρι, κα προςκυνιςουμε τθν Αγία Σιϊν (τόποσ 
όπου βρίςκεται θ Ρατριαρχικι Σχολι, ο Τάφοσ του Δαυίδ, το Υπερϊο και το ςπίτι του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου, όπου πραγματοποιικθκε θ κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου), τθν Ορεινι 
(γενζτειρα του Αγ. Ιωάννου Ρροδρόμου), το Καταμόνασ (όπου βρίςκεται ο Τάφοσ του Αγίου 
Συμεϊν) και τθν Ιερά Μονι Τιμίου Σταυροφ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτζρευςθ. 
 
3η Ημέρα: άββατο 9/11/19 
ΙΕΡΙΧΩ 
Μετά το πρωινό κα επιςκεφτοφμε τθν Ιερά Μονι Μάρκασ και Μαρίασ ςτθν Βθκανία και τθν 
Ιερά Μονι του Αγίου Γεωργίου του Χοηεβίτου. Ζπειτα κα ειςζλκουμε ςτθν Ιεριχϊ για να 
επιςκεφκοφμε τθν Ιερά Μονι του Ρροφιτου Ελιςςαίου (όπου βρίςκεται θ Συκομωρζα που 
ανζβθκε ο Ηακχαίοσ), το Σαραντάριο Προσ και τθν Ιερά Μονι του Αγίου Γεραςίμου του 
Ιορδανίτου. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε το πραγματικό ςθμείο τθσ Βαπτίςεωσ του Κυρίου 
μασ ςτον Ιορδάνθ Ροταμό. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
4η Ημέρα: Κυριακή 10/11/19 
ΒΗΘΛΕΕΜ 
Μετά το πρωινό κα επιςκεφτοφμε το Σπιλαιο τθσ Γεννιςεωσ του Κυρίου μασ ςτθν Βαςιλικι τθσ 
Βθκλεζμ, ζπειτα κα μεταβοφμε ςτο χωριό των Ροιμζνων, τθν Ιερά Μονι του Αγ. Θεοδοςίου του 
Κοινοβιάρχου (όπου βρίςκεται το Ιερό Σπιλαιο των Τριϊν Μάγων) και κα ακολουκιςει 
επίςκεψθ με ταξί ςτθν Ιερά Μονι του Αγ. Σάββα του Θγιαςμζνου. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, 
δείπνο, ξεκοφραςθ. Σο βράδυ, για όςουσ επιθυμοφν, θα ςυμμετάςχουμε ςε νυχτερινή Θεία 



Λειτουργία ςτον Πανάγιο και Ζωοδόχο Σάφο του Κυρίου μασ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, 
διανυκτζρευςθ. 
 
5η Ημέρα: Δευτέρα 11/11/19 
ΣΙΒΕΡΙΑΔΑ 
Μετά το πρωινό κα αναχωριςουμε για τθν περιοχι τθσ Γαλιλαίασ όπου κα επιςκεφκοφμε τθν 
Ιερά Μονι τθσ Μεταμορφϊςεωσ του Σωτιροσ ςτο Προσ Θαβϊρ, τον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου ςτθ Ναηαρζτ και τθν Κανά τθσ Γαλιλαίασ (τόποσ όπου 
πραγματοποιικθκε το πρϊτο καφμα του Κυρίου, τθσ μετατροπισ του φδατοσ εισ οίνον). Το 
απόγευμα ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν Ραλαιά Ρόλθ των Ιεροςολφμων για αγορζσ ι επίςκεψθ ςε 
διάφορα μοναςτιρια εντόσ τθσ Ραλαιάσ Ρόλεωσ, όπωσ θ Ιερά Μονι Σαϊδανάγιασ, θ Ιερά Μονι 
Μεγάλθσ Ραναγίασ και θ Ιερά Μονι Τιμίου Ρροδρόμου. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτζρευςθ. 
 
6η Ημέρα: Σρίτη 12/11/19 
ΙΕΡΟΟΛΤΜΑ - ΙΝΑ 
Μετά το πρωινό κα αναχωριςουμε για το Σινά, όπου κακοδόν κα δοφμε τθ Νεκρά Θάλαςςα, 
όπου κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτο ενυδρείο του Εϊλάτ. Άφιξθ νωρίσ το απόγευμα ςτο 
Σινά, τακτοποίθςθ ςτθν μονι, δείπνο. Για όςουσ επικυμοφν, προαιρετικι ανάβαςθ ςτθν Αγία 
Κορυφι, όπου ο Θεόπτθσ Μωυςισ παρζλαβε τισ Δζκα Εντολζσ παρά του Υψίςτου. 
Διανυκτζρευςθ. 
 
7η Ημέρα: Σετάρτη 13/11/19  
ΙΝΑ 
Ρρωινι Θεία Λειτουργία ςτθν Ιερά Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ. Στθ ςυνζχεια κα 
προςκυνιςουμε τα Ιερά Λείψανα τθσ Αγ. Αικατερίνθσ και κα ακολουκιςει λεπτομερισ 
ξενάγθςθ εντόσ τθσ Μονισ. Θα δοφμε μζροσ από τα χειρόγραφα και τισ περίφθμεσ βυηαντινζσ 
εικόνεσ, τθν Αγία Βάτο του Μωυςζωσ και το κοιμθτιριο των Ρατζρων και γενικά κα ηιςουμε 
ςτιγμζσ πνευματικισ ζξαρςθσ και ψυχικισ ανάταςθσ από το αςφγκριτο μεγαλείο τθσ Ιεράσ 
Μονισ με τα 1500 χρόνια ιςτορίασ κάτω από τθ ςιωπι τθσ Εριμου. Το απόγευμα για όςουσ 
επικυμοφν και μποροφν επίςκεψθ ςτο αςκθτιριο Γαλακτίωνοσ και Επιςτιμθσ όπου αςκιτευε 
και ο Άγιοσ Ραΐςιοσ ο Αγιορείτθσ κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο Σινά. Επιςτροφι 
ςτουσ ξενϊνεσ τθσ μονισ, δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
8η Ημέρα: Πέμπτη 14/11/19 
ΙΝΑ - ΚΑΙΡΟ 
Το πρωί αναχϊρθςθ για το Κάιρο, κατά τθ διαδρομι κα επιςκεφτοφμε τθ γυναικεία μονι τθσ 
Φαράν. Κατά τθν άφιξθ ςτο Καίρο, κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτο ναό του Αγίου 
Γεωργίου ςτο Ραλαιό Κάιρο, ςτο ναό του Αγίου Νικολάου (Ναόσ που είχε διακονιςει ο Άγιοσ 
Νεκτάριοσ κατά τθν παραμονι του ςτθν Αίγυπτο).Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο ςτο 
Κάιρο, δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
9η Ημέρα: Παραςκευή 15/11/19 
ΚΑΙΡΟ 
Ρρωινι ξενάγθςθ ςτο Κάιρο, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ κα επιςκεφκοφμε το Αρχαιολογικό 
Μουςείο, όπου φιλοξενοφνται περιςςότερα από 100.000 εκκζματα από όλεσ τισ περιόδουσ τθσ 



Αιγυπτιακισ ιςτορίασ και ανάμεςά τουσ τα μοναδικά ευριματα του τάφου του Τουτ Ανχ Αμόν 
(Τουταγχαμϊν). Σε απόςταςθ 18 χιλιομζτρων από το Κάιρο βρίςκονται οι πυραμίδεσ τθσ Γκίηασ 
- ζνα από τα επτά καφματα του αρχαίου κόςμου - θ Σφίγγα που παριςτάνει τον Φαραϊ 
Χεφρινα με ςϊμα λιονταριοφ, αλλά και τα εργαςτιρια παπφρων. Συνεχίηουμε τθν ξενάγθςι 
μασ ςτο Χριςτιανικό τμιμα τθσ πόλθσ. Τζλοσ, κα περιθγθκοφμε ςε ζνα από τα πιο γνωςτά ςουκ 
τθσ Ανατολισ, το φθμιςμζνο Χαν Ελ Χαλίλι. Κοςμιματα από αςιμι και χρυςό, υφάςματα, 
διακοςμθτικά αντικείμενα, μπακίρια και ζνα ςωρό άλλα είδθ ςε μοναδικζσ τιμζσ, μια ευκαιρία 
για ψϊνια και εξάςκθςθ ςτο πατροπαράδοτο ανατολίτικο παηάρεμα! Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
10η Ημέρα: άββατο 16/11/2019  
ΚΑΙΡΟ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
Το πρωί αναχϊρθςθ για ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Αλεξάνδρεια, όπου κα δοφμε τθν Ελλθνικι 
Ραροικία, το μνθμείο του Αγνϊςτου ςτρατιϊτθ και το κάςτρο που χτίςτθκε από τα ερείπια του 
φάρου τθσ Αλεξάνδρειασ. Ζπειτα κα επιςκεφτοφμε το Ελλθνικό Ρατριαρχείο και τθν Α.Θ.Μ 
Ρατριάρχθ κ.κ. Θεόδωρο, το Ναό του Ευαγγελιςμοφ (από τισ ωραιότερεσ εκκλθςίεσ τθσ 
πόλεωσ), το Ναό του Αγίου Σάββα, τουσ Κιπουσ τθσ Μοντάηα και το περίφθμο φάρο όπου ζγινε 
θ μετάφραςθ τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ. Στθν ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε το ςπίτι του ποιθτι 
Καβάφθ και τθν βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ. Το απόγευμα κατά τθν επιςτροφι μασ ςτο 
Κάιρο κα επιςκεφκοφμε τα Μοναςτιρια τθσ Νιτρίασ (Αγ. Ραϊςίου, Αγ. Μακαρίου). Θ εκδρομι 
μασ κα κλείςει με βραδινι κρουαηιζρα ςτον Νείλο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ. 
 
11η Ημέρα: Κυριακή 17/11/2019  
ΚΑΙΡΟ-ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 
Μετά το πρωινό κα αναχωριςουμε για το αεροδρόμιο όπου μετά από ζλεγχο αποςκευϊν και 
διαβατθρίων πτιςθ για Ακινα ςτισ 10.30 με Aegean. Άφιξθ ςτθν Ακινα ςτισ 12.20 μμ. 
Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθν Ιερά Μονι τθσ Ραναχράντου Νταοφ Ρεντζλθσ 
και ςτθ ςυνζχεια για το μοναςτιρι του Αγίου Εφραίμ ςτθ Νζα Μάκρθ. Αναχϊρθςθ για το 
αεροδρόμιο και πτιςθ για Αλεξανδροφπολθ ςτισ 19.30’ μ.μ.. Άφιξθ ςτθν Αλεξανδροφπολθ ςτισ 
20.30 μμ. 

 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά ειςιτιρια (Θεςςαλονίκθ-Tελ Αβίβ, Κάιρο-Ακινα-Αλεξανδροφπολθ) 
 Ρρωινό και ζνα γεφμα θμερθςίωσ 
 Διαμονι ςε επιλεγμζνο κεντρικό ξενοδοχείο ςτθ Βθκλεζμ, Κάιρο, Σινά 
 Μεταφορζσ από /προσ αεροδρόμια /ξενοδοχεία 
 Ανάβαςθ ςτο Προσ Θαβϊρ με ταξί Φόροι αεροδρομίων - ςυνόρων, επίναυλοσ καυςίμων 
 Επίςκεψθ με ταξί ςτον Άγιο Σάββα , Σαραντάριο Προσ 
 Ξεναγιςεισ, περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
 Ταξιδιωτικι αςφάλιςθ (αςτικισ ευκφνθσ) 
 Ταξιδιωτικι τςάντα  
 Συνοδόσ – ξεναγόσ  
 Βίηα  Αιγφπτου 
 Είςοδοι ςτο μουςείο Καίρου, ςτθ Βιβλιοκικθ Αλεξάνδρειασ, ςτο ενυδρείο Ειλάτ 
 Κρουαηιζρα ςτο Νείλο με φαγθτό 


