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   ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 

              29/01-02/02/2020        
             5 μέρες / 4 νύχτες 

 
            

Ένα υπέροχο Οδοιπορικό που συνδυάζει το θρησκευτικό και το πολιτιστικό μέρος, 

οργανωμένο από το γραφείο μας με διαμονή στα Ιεροσόλυμα και γνωριμία με το 

Τελ Αβίβ. 

 

1η μέρα  ΠΑΤΡΑ- ΑΘΗΝΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
Συγκέντρωση στην Πάτρα ώρα 12 Τριών Συμμάχων -Οθωνος Αμαλίας και αναχώρηση για το 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος , ώρα 17.00 είναι η πτήση με Aegean Airlines για ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
άφιξη και μετά τις τυπικές διατυπώσεις, επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και αναχωρούμε για 
Ιεροσόλυμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Δείπνο και θα έχουμε μια πρώτη επαφή με την Πόλη.  
Δείπνο, Δ/ση 
 
2η μέρα ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ξενάγηση Πόλεως) 
Μετά το πρωϊνό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή των Αγίων Λαζάρου και των αδελφών αυτού, 
Μάρθας και Μαρίας και στην συνέχεια επιστροφή στο όρος των Ελαιών για να θαυμάσουμε ένα 
μοναδικό πανόραμα της Αγίας Πόλης Ιερουσαλήμ. Συνεχίζουμε να επισκεφθούμε την Γεσθημανή, 
όπου βρίσκεται ο Πανίερος Ναός-Μνήμα της Παναγίας και προπατόρων Ιωακείμ και Αννης καθώς 
και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας.  Και συνεχίζουμε την επίσκεψή 
στην παλιά Πόλη με προσκύνημα στο Σπίτι των Θεοπατόρων όπου γεννήθηκε η Παναγία,  
βαδίζουμε την Οδό του Μαρτυρίου με τις διάφορες Στάσεις έως ότου  φθάσουμε στον Ναό της 
Αναστάσεως με τον Φριχτό Γολγοθά, τον Πανάγιο Τάφο, και άλλα παρεκκλήσια που συνδέονται 
με το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Ελεύθερος χρόνος για λίγη  Δείπνο.  Δ/ση 
 
3η μέρα  ΒΗΘΛΕΕΜ – Μπετ Σαχούρ -Μονή Αγίου Θεοδοσίου-Μονή Τιμίου Σταυρού-Λόφος Σιών  
Πρωϊνό και ξενάγηση στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Θα επισκεφθούμε τον Μεγαλοπρεπή Ναό της 
Γέννησης, με τα μοναδικά μωσαϊκά και τον εκπληκτικό διάκοσμο, όπου θα προσκυνήσουμε το 
Σπήλαιο της Γέννησης του Ιησού, στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μπετ-Σαχούρ. Το Χωριό των 
Ποιμένων, και ακολούθως μετάβαση στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου εκεί όπου διανυκτέρευσαν 
οι Τρεις Μάγοι. Και προχωρούμε να ανέβουμε στο Λόφο  Σιών εκεί που πραγματοποιήθηκε ο 
Μυστικός Δείπνος καθώς επίσης και ο τάφος του Προφήτη Δαυίδ. Στην επιστροφή στάση στην 
ονομαστή Μονή του Τιμίου Σταυρού που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ μέσα στην 
Κοιλάδα των  Γιγάντων. Πραγματικό μουσείο της πρώτης Μεταβυζαντινής περιόδου. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Δείπνο, Δ/ση . 
 
4η μέρα ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΓΑΛΙΛΑΙΑ (ΘΑΒΩΡ-ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ-ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ)   
Πρωϊνό και νωρίς το πρωί αναχώρηση για ολοήμερη ξενάγηση στη Γαλιλαία, τη βόρεια περιοχή 
του Ισραήλ. Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ, συνεχίζουμε για Ναζαρέτ, στάση στη Μονή Αγίου 
Γεωργίου της Κανά που έγινε το πρώτο θαύμα του Ιησού, το μεσημέρι γεύμα κοντά στη λίμνη 
(προαιρετικό) και επίσκεψη στη Καπερναούμ. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο, Δ/ση  
 



 
Mari Travel – Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Αγίου Ανδρέου 55-57, 26221, Πάτρα 

Τηλ. 2610-223384 – Φαξ. 2610-223394 – email. info@maritravel.gr 
 

 
 
 
 

 
5η μέρα   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ -BEN GURION -ΑΘΗΝΑ 
Πρωϊνό, και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στην Ιερουσαλήμ, και πριν 
φθάσουμε  στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, θα κάνουμε στάση στη Λήδα στον τάφο του Αγίου Γεωργίου και 
συνεχίζουμε για την  πανοραμική περιήγησή στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ θα δούμε την πλατεία Γιαμπίν με το 
Δημαρχείο και τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της περιοχής, την GARMEN  στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στη  Γιάφα (Πράσινος Λόφος) , θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Ευχών, το Πύργο του 
Ρολογιού θα περιπλανηθούμε στις γραφικές συνοικίες πριν αναχωρήσουμε το απόγευμα για το 
αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Αθήνα. Κατά την άφιξη  στην Αθήνα, άμεση αναχώρηση 
για Πάτρα. 
 

                  Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: € 950 
                                         Επιβάρυνση μονόκλινου: € 160 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ 

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ -ΑΘΗΝΑ σε οικονομική θέση με AEGEAN LINES 

• φΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

• ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ/ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ  σύμφωνα με το πρόγραμμα και ο,τι αναφέρονται σε αυτό 

• Επίσημος Ξεναγός καθ όλη την διάρκεια του ταξιδιού  στην Ελληνική γλώσσα 

• 4 Δ/ΣΕΙΣ σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 * ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

• 4 ΠΡΩΙΝΑ  ΜΠΟΥΦΕ  και 4 ΔΕΙΠΝΑ στο Ξενοδοχείο 

• ΕΙΣΟΔΟΙ  στην Αγία Αννα, ταξί στο όρος Θαβώρ,  στη Καπερναούμ, 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ξεναγός στην πόλη του ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

• Συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας 

• ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα 

• Οι ξεναγήσεις εκδρομές περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

• Ταξιδεύετε με ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ που να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ (έως τις 03/08/2020) 

• Σε περίπτωση που θέλετε επί πλέον ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος, επιβαρύνεστε 10€ 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 
www.maritravel.gr 

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 250€ μέχρι 20/12/2019, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 
Για συμμετοχές μετά τις 20/12/2019,  η τιμή διαμορφώνεται βάση της 

διαθεσιμότητας των αεροπορικών εισιτηρίων 
 

 
  ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  Α3924 29/01/2020 ΑΘΗΝΑ  ΤΕΛ ΑΒΙΒ 17.00 19.00 

2 Α3925 02/02/2020 ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΑΘΗΝΑ 19.50 21.50 


