
OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

 
 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ                
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Άνοδος της εικόνας) 

(Από 4 έως 10 Σεπτεμβρίου) 
Υπό την πνευματική καθοδήγηση του Σεβ. Μητροπολίτου    

Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου 
 

 
1η μέρα Δευτέρα  4/9   Ηράκλειο  -ΤελΑβίβ   
Μεταφορά από το Καστέλι Κισσάμου  στο αεροδρόμιο Ηρακλείου  και έπειτα από τις 
σχετικές διατυπώσεις (έλεγχος διαβατηρίων) αναχώρηση με απευθείας πτήση για το 
Τελαβίβ. Άφιξη, επιβίβαση  στο πούλμαν που μας περιμένει και ξεκινάμε ξενάγηση με 
επίσκεψη-προσκύνημα στην Ι.Μ Αρχαγγέλων στην Ιόππη,  στην μικρή Γαλιλαία , τον 
τόπο Αναλήψεως του Κυρίου , την Ορεινή  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας RITZ 4**** 
στα Ιεροσόλυμα. Δείπνο- Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα Τρίτη   5/9  Εορτή της Παναγίας  

Προαιρετικό πρωινό. Μεταφορά με το πούλμαν στην 
πόλη των Ιεροσολύμων. Ξεκινάμε με επίσκεψη 
ξενάγηση στον Τόπο του λιθοβολισμού του 
Πρωτομάρτυρα Στέφανου, στον κήπο της προδοσίας 
και στο Ναό των Εθνών. Έπειτα θα 
παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία στην 
Γεθσημανή και κατόπιν θα συμμετέχουμε στην 
τελετή της λιτανείας της εικόνας της, μέσω της οδού 
του μαρτυρίου , στο μετόχι που βρίσκεται στην 

αυλή του Ι. Ναού της Αναστάσεως. Ευλαβικό προσκύνημα εις τον Πανίερο Ναό της  
Αναστάσεως, τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση (όπου ο 
Νικόδημος και ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας τοποθέτησαν το Σώμα του Κυρίου μας), 
Σπήλαιο Εύρεσης Τιμίου Σταυρού. Το σημερινό μας οδοιπορικό συνεχίζεται με επίσκεψη  
στο Υπερώον του Μυστικού δείπνου (οικεία Αγ. Ιωάννη θεολόγου) ,  στην Ι.Μ  της  
Βησφαγής καθώς την Ι. Μ. Αγ. Συμεών (Κατά Μόνας) και Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο-Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα Τετάρτη   6/9   Ιεριχώ    

Πρωινό. Αναχώρηση για την Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου του 
Χοτζεβίτου όπου βρίσκεται το σπήλαιο του Προφήτη 
Ηλία και ο τόπος προσευχής των προπατόρων 
Ιωακείμ και Άννης για την ατεκνία τους. Έπειτα θα 
επισκεφθούμε την Ι.Μ. Σαρανταρίου όρους (εδώ που 
ο Κύριος έζησε 40 ημέρες με νηστεία και προσευχή ), 
την Ι.Μ. Προφήτη Ελισσαίου με τη συκομορέα του 
τελώνη Ζακχαίου  και την Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου του 
Ιορδανίτου. Ακολουθεί αγιασμός των υδάτων και 

συμβολική βάπτιση των προσκυνητών στο πραγματικό σημείο της Βάπτισης του Κυρίους 
μας, στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά την επιστροφή μας θα σταματήσουμε στη Βηθανία 
όπου θα επισκεφθούμε τον Ι.Ν. των Αγίων Μάρθας και Μαρίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.  Δείπνο-Διανυκτέρευση.     
      



4η μέρα Πέμπτη  7/9  Γαλιλαία   
Πλούσιο σε μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το 
Βόρειο Ισραήλ και το Όρος  Θαβώρ (Ι.Μ. 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), συνεχίζουμε στην 
Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,  
την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Χριστός έκανε το 
πρώτο θαύμα (Ο Κύριος ευλόγησε το κρασί στον 
γάμο στο σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη) , την 
Καπερναούμ (Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου), τον Ι. Ν. Αγ. Αποστόλων κοντά στη Λίμνη 

της  Τιβεριάδας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο-Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα Παρασκευή 8/9     Βηθλεέμ-Μπουργκίν-Σαμάρεια .  

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ . Αναχώρηση για 
την Σαμάρεια και το  Φρέαρ του Ιακώβ με το 
μεγαλοπρεπή  και το σκήνωμα του αγίου 
Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Αγιοταφίτου. 
Σχετική παραμονή.  Εφόσον ο χρόνος το 
επιτρέπει  θα συνεχίσουμε για το χωριό 
Μπουργκίν για να επισκεφτούμε τον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου και το σπήλαιο όπου ο Κύριος μας 
θεράπευσε τους δέκα λεπρούς καθώς και τη 
Σεβάστεια  για να δούμε τα ερείπια της 
μεγαλοπρεπούς βασιλικής που είχε κτίσει η 
Αγ. Ελένη καθώς και την φυλακή του Τιμίου 

Προδρόμου. Σχετική παραμονή. Επιστροφή προς την Βηθλεέμ. Θα προσκυνήσουμε στο 
σπήλαιο της Γεννήσεως, την  Αγία Φάτνη καθώς  και τους τάφους των Νηπίων που 
σφαγιάσθησαν από τον Ηρώδη. Ακολουθεί  επίσκεψη στο χωριό των Ποιμένων, την  Ι.Μ. 
Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου καθώς την Ι.Μ. Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο-Διανυκτέρευση. Παρακολούθηση (προαιρετική) της 
Νυκτερινής Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. της Αναστάσεως.   
 
6η μέρα Σάββατο  9/9  Εντός της πόλης  

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ και η σημερινή μας μέρα είναι 
αφιερωμένη στην πόλη των Ιεροσολύμων. Συνάντηση με τον 
Μακαριωτάτο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Επίσκεψη 
–ξενάγηση στον  , το Πραιτώριο, την φυλακή του Απ. Πέτρου, 
την οικεία Σίμωνος του Κυρηναίου και την οικεία της Αγίας 
Βερονίκης. Ελεύθερος χρόνος στην παλιά πόλη των 
Ιεροσολύμων για αγορές καθώς και επίσκεψη εις την Ι.Μ. 
Παναγίας Σαϊντανάγιας & Ι.Μ. Μεγάλης Παναγίας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο-Διανυκτέρευση.  

             
7η μέρα Κυριακή  10/9 ΤελΑβιβ – Ηράκλειο  . 
Μεταφορά για το αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για το Ηράκλειο. Μεταφορά στο 
Καστέλι Κισάμου.    
  
                                          

Τιμή ανά άτομο    930 € 

 

 

 

 

 



Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

➢ Μεταφορά με κλιματιζόμενο πούλμαν από Κίσαμος, Ηράκλειο και 

επιστροφή 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο - Τελ Αβίβ και επιστροφή (απευθείας 

πτήση)  

➢ Έξι (6) διανυκτερεύσεις  στα Ιεροσόλυμα σε ξενοδοχείο 4* (Ritz Hotel) σε 

δίκλινα δωμάτια, με πλούσιο μπουφέ (πρωινό) και ένα γεύμα. 

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

➢ Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί 

➢ Επίσκεψη στην Ι. Μονή Αγίου Σάββα 

➢ Έμπειρος ξεναγός 

➢ Συνοδός του Γραφείου. 

➢ Ασφάλεια Αστικής & Επαγγελματικής ευθύνης. 

➢ Ενημερωτικός φάκελος με όλες τις πληροφορίες της εκδρομής.  

Δεν περιλαμβάνονται: 

➢ Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 

➢ Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  

➢ Τα ποτά στα γεύματα του ξενοδοχείου. 

➢ Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά  

 

 

 

Σημειώσεις:   

✓ Απαραίτητο διαβατήριο. 

✓ Για λόγους οργανωτικούς ή απρόβλεπτου γεγονότος δυνατή η αλλαγή 

της σειράς των εκδρομών και των ξεναγήσεων, χωρίς να παραλειφθεί 

τίποτα από το παραπάνω πρόγραμμα.  

✓ Για κράτηση θέσεως προκαταβολή 300 € και εξόφληση το αργότερο 

είκοσι ημέρες πριν την αναχώρηση.  
 
 

Όροι εκδρομής (παρακαλούμε διαβάστε τους) 
 

Κάθε εγγραφόμενος αυτοδικαίως αποδέχεται το Πρόγραμμα και τους παρακάτω 

όρους εκδρομής:  

• Ακύρωση συμμετοχής από 10 έως 1 ημέρες πριν την αναχώρηση σημαίνει 

παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. 

•  Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια αποσκευών 

καθώς προσωπικών αντικειμένων και τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από αυτά.  

• Σε περίπτωση απεργιών, καθυστερήσεων δρομολογίων,  αλλαγή προγράμματος λόγω 

τοπικών η καιρικών συνθηκών, κλπ. το ταξιδιωτικό γραφείο δεν φέρει καμία 

απολύτως ευθύνη αλλά ούτε και οικονομική επιβάρυνση εφόσον από τα παραπάνω 

δημιουργηθούν επιπλέον έξοδα. Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο 

καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν 

από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού.  

• Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης το ταξιδιωτικό γραφείο καλύπτει τον 

εκδρομέα, καθώς και επαναπατρισμό συνέπεια πτώχευσης. Ο αριθμός του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση του 

ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα 

προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία  το γραφείο μας συνιστά 

ανεπιφύλακτα .  



• Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας εκδρομέων το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έχει 

καμία απολύτως υποχρέωση οικονομικής φύσεως, θα παράσχει όμως κάθε δυνατή 

διευκόλυνση. 

• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να διαφοροποιηθεί, χωρίς όμως να παραληφθεί 

ότιδήποτε αναγράφεται ως υποχρεωτικό στο παραπάνω πρόγραμμα.  

• Αναγράφετε στις αποσκευές απαραιτήτως  το όνομα και την διεύθυνση σας.  

 

 

Πληροφορίες –Κρατήσεις θέσεων: 

❖ Βιβλιοπωλείο Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου                         

κ. Εμμανουήλ Μποτωνάκης τηλ. 28220-22128, 

28220-22018 (εσωτ. 5).    (Ώρες γραφείου).  

❖ Tigiris Travel, τηλ. 2810-226264, 2810-227051 

❖ Αριθμός θέσεων Περιορισμένος 

 

                                      
      Εγγραφές έως 10 Αυγούστου  

 


