Lazaraki 2, 16675 Glyfada Athens
Tel: 210 9681990-91
Email: info@earthscape.gr
www. travelbliss.gr

ΠΑΣΧΑ – ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ 2015
6 ήμερο ευλαβικό προσκύνημα
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Από 09 ως 14 Απριλίου 2015
1η Ημέρα Μ. Πέμπτη 09/4/15
ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 07:45π.μ., όπου μετά τον έλεγχο αποσκευών
και διαβατηρίων πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:45 π.μ. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν όπου
καθοδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στην
Λύδδα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Ιεροσόλυμα όπου θα επισκεφθούμε την
Γεθσημανή (όπου βρίσκεται ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος
λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου) και θα γνωρίσουμε τα προσκυνήματα της Παλαιάς
Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων στον οίκο Αγ. Ιωακείμ
και Άννης, στη Προβατική κολυμβήθρα, στη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και στο
Πραιτώριο. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Οδό του Μαρτυρίου και θα φτάσουμε στο
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα πραγματοποιηθεί ευλαβικό προσκύνημα στο
Φρικτό Γολγοθά, στην Ιερή Αποκαθήλωση, στο Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου
μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα, δείπνο Το απόγευμα όσοι επιθυμούν
θα συμμετάσχουν στην Ακολουθία των Παθών. Διανυκτέρευση
2η Ημέρα Μ. Παρασκευή 10/4/15
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ «τα Άγια Πάθη του Κυρίου»ΒΗΘΛΕΕΜ
(Διάβαση της Οδού του Μαρτυρίου από το Πραιτώριο στο Φρικτό Γολγοθά)ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα παρακολουθήσουμε τη Μεταφορά του Σταυρού, δια μέσου της Οδού
του Μαρτυρίου μέχρι τον Γολγοθά, σε αναπαράσταση της Μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού
από τον Κύριο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την περιοχή της Βηθλεέμ, όπου θα
επισκεφθούμε την Βασιλική της Γεννήσεως (για να προσκυνήσουμε το Ιερό Σπήλαιο της
Γεννήσεως και Σπαργανώσεως του Κυρίου), την Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του
Κοινοβιάρχου και θα ακολουθήσει (προαιρετική) μετάβαση με ταξί στην Ι.Μ. του Αγίου
Σάββα του Ηγιασμένου. Κατά την επιστροφή μας στα Ιεροσόλυμα θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, το Καταμόνας (όπου βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Συμεών)
και την Ορεινή (Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο
ξεκούραση. Κατά τις βραδινές ώρες συμμετοχή στην τελετή της περιφοράς του Επιταφίου
στον Πανιέριο Ναό της Αναστάσεως.
3η Ημέρα Μ. Σάββατο 11/4/15
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ «η εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου»
Τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο και
Ζ ω ο δ ό χ ο Τ ά φ ο τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ , κατά τις μεσημβρινές ώρες του Μ. Σαββάτου από
τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Τις νυχτερινές ώρες της ίδιας ημέρας
συμμετοχή στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.
4η Ημέρα Κυριακή 12/4/15
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ «Το Άγιον Πάσχα»
Έπειτα, από το εθιμοτυπικό τραπέζι της Αναστάσιμης ημέρας όποιος επιθυμεί θα
συμμετάσχει στην τελετή της Αγάπης στο Ναό της Αναστάσεως και μετά το μεσημέρι θα
ακολουθήσει προαιρετική εκδρομή στο Τελ Αβίβ – Γιάφα – Παλαιά Ιόππη – Ζωολογικό
Κήπο – Νετάνεια (εργοστάσιο επεξεργασίας πολύτιμων λίθων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
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5η Ημέρα Δευτέρα 13/4/15
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Αναχώρηση το πρωί για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου θα επισκεφθούμε την Ι. Μ.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ, τη Ναζαρέτ όπου βρίσκεται ο Ναός
του Ευαγγελισμού, την Κανά της Γαλιλαίας (στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο
θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνον),έπειτα θα επισκεφτούμε τον
Ιορδάνη Ποταμό (όπου θα τελεσθεί Αγιασμός) την Ι. Μ. Αγίων Αποστόλων στα ερείπια της
Καπερναούμ (όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου) και
την Ι. Μ. Αγίων Αποστόλων στη πόλη της Τιβεριάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
6η Ημέρα Τρίτη 14/4/15
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, Μετά τον έλεγχο
αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Αθήνα στις 05:30π.μ. άφιξη στις 07:30π.μ.

Τιμή συμμετοχής: 890 ευρώ
Χρέωση Μονοκλίνου: 280ευρώ
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ
 Διαμονή σε ξενοδοχείο A’ Κατηγορίας με ημιδιατροφή στα Ιεροσόλυμα
 4πρωινά, 5 γεύματα (πατροπαράδοτη μαγειρίτσα)
 Μεταφορές από/ προς αεροδρόμια/ ξενοδοχεία
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
 Φόροι αεροδρομίων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Ταξιδιωτική τσάντα
 Συνοδός – Ξεναγός
Δεν περιλαμβάνονται:
*Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό

*Το πρακτορείο διατηρεί το δικαίωμα, εάν καταστεί λόγος, να αλλάξει τη σειρά των
ξεναγήσεων του προγράμματος είτε τις ώρες τους, χωρίς να αφαιρεθεί κάτι από αυτό.
** 1) Για την συμμετοχή σας χρειάζεται διαβατήριο νέου τύπου, το οποίο θα πρέπει να έχει
εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδίου και 2) για την εγγραφή σας στο
γραφείο θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία του διαβατηρίου
*** Για τις καθημερινές Ιερές Ακολουθίες και τις ώρες διεξαγωγής αυτών θα ενημερώνεστε
από τον αρχηγό της εκδρομής
****Το γραφείο μας σε καμία περίπτωση δεν υπόσχεται να εξασφαλίσει στον οποιοδήποτε
την είσοδο εντός του Ναού της Αναστάσεως κατά την τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός.

