St. Panteleimon Pilgrimage Trip- Jerusalum & Cyprus 2018
Προσκυνηματική εκδρομή - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ & ΚΥΠΡΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
1η Ημέρα Παρασκευή 17/08/18 ΑΘΗΝΑ
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η Ημέρα Σάββατο 18/08/18 ΑΘΗΝΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ- ΝΑΖΑΡΕΤ
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όπου μετά τον έλεγχο
αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Τελ Αβίβ στις 07:30π.μ.. Άφιξη στις
09:30π.μ., επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Ναζαρέτ, όπου θα
επισκεφθούμε στη Ναζαρέτ και την Κανά της Γαλιλαίας (τόπος όπου
πραγματοποιήθηκε το πρώτο Θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις
οίνον). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα Κυριακή 19/08/18 ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ- ΘΑΒΩΡ- ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ -ΝΑΖΑΡΕΤ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Όρος Θαβώρ, τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την αρχαία Καπερναούμ (όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα
των θαυμάτων του Κυρίου και κάλεσε τους μαθητές Του στο Αποστολικό Αξίωμα).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η Ημέρα Δευτέρα 20/08/18 ΝΑΖΑΡΕΤ- ΙΕΡΙΧΩ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Ιεριχώ, όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά
Μονή του Προφήτου Ελισσαίου (όπου βρίσκεται η Συκομωρέα που ανέβηκε ο
Ζακχαίος) και το Σαραντάριο Όρος. Έπειτα, θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, θα δούμε το πραγματικό σημείο της Βαπτίσεως του
Κυρίου στον Ιορδάνη Ποταμό, όπου θα πραγματοποιηθεί Βάπτιση. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας στην Βηθανία. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η Ημέρα Τρίτη 21/08/18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε τα προσκυνήματα της Παλαιάς Πόλεως των
Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων τον οίκο Αγ. Ιωακείμ και
Άννης, τη Προβατική κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και το
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, ξεκούραση, Το βράδυ, για όσους
επιθυμούν, θα συμμετάσχουμε σε νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο και
Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου .
6η Ημέρα Τετάρτη 22/08/18 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γεθσημανή (όπου βρίσκεται ο Τάφος της
Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου),
την Αγία Σιών (τόπος όπου βρίσκεται η Πατριαρχική Σχολή, ο Τάφος του Δαυίδ, το
Υπερώο και το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου πραγματοποιήθηκε η
κοίμηση της Θεοτόκου) και το Όρος των Ελαιών (τόπος της Θείας Αναλήψεως του
Κυρίου). Έπειτα θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την Ορεινή
(Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου), το Καταμόνας (όπου βρίσκεται ο Τάφος του
Αγίου Συμεών). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
7η Ημέρα Πέμπτη 23/08/18 ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου μας στην
Βασιλική της Βηθλεέμ, έπειτα θα μεταβούμε στο χωριό των Ποιμένων, την Ιερά
Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των
Τριών Μάγων) και θα ακολουθήσει επίσκεψη με ταξί στην Ι. Μονή του Αγ.Σάββα
του Ηγιασμένου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
8η Ημέρα Παρασκευή 24/08/18 IΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Πατριαρχείο και συνάντηση με
την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Στη συνέχεια θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων για προσκύνημα και αγορές,
καθώς και περιήγηση σε διάφορα μοναστήρια όπως η Ι.Μ. Σαϊδανάγιας, η Ι.Μ.
Μεγάλης Παναγιάς κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

9η Ημέρα Σάββατο 25/08/18 IΕΡΟΣΟΛΥΜΑ –ΛΑΡΝΑΚΑ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων στην
Παλαιά Ιόππη και θα ακολουθήσει πανοραμικός γύρος του Τελ Αβίβ. Έπειτα θα
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο , όπου καθοδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του
Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στην Λύδδα, Μετά τον έλεγχο αποσκευών και
διαβατηρίων πτήση για Λάρνακα.. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση, Ελεύθερος χρόνος διανυκτέρευση.
10η Ημέρα Κυριακή 26/08/18 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Κύπρου την Λευκωσία η οποία
στην αρχαιότητα ήταν γνωστή με το όνομα Λήδρα και έγινε πρωτεύουσα του νησιού
από την ύστερη βυζαντινή εποχή (11αι.). Οι Λουζινιανοί την μετέτρεψαν σε μια
μεγαλοπρεπή πόλη με βασιλικά ανάκτορα και 50 τόσες εκκλησίες. Η Λευκωσία του
σήμερα συνδυάζει το ιστορικό παρελθόν με τη ζωηρή κίνηση μιας σύγχρονης πόλης.
Θα δούμε το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, τα
Ενετικά τείχη, την πράσινη γραμμή, το αρχαιολογικό και το μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Ηρακλειδίου και Μαχαιρά καθώς
επίσης και το κρησφύγετο του Γρηγ. Αυξεντίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
11η Ημέρα Δευτέρα 27/08/18 ΠΑΦΟΣ
Σήμερα η εκδρομή μας θα είναι στη γραφική Πάφο. Στην αρχαιότητα ήταν για ένα
μεγάλο διάστημα η πρωτεύουσα της Κύπρου. Περνώντας μέσα από τους αμπελώνες
και πορτοκαλεώνες του Φασουριού θα δούμε την Πέτρα του Ρωμιού όπου κατά την
μυθολογία αναδύθηκε η θεά
Αφροδίτη. Στη συνέχεια φθάνουμε στη γραφική Πάφο όπου θα δούμε την εκκλησία
της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, στον περίβολο της οποίας υπάρχει η Στήλη του
Αποστόλου Παύλου, την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, το κάστρο της Πάφου
κ.α. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Νεοφύτου, 9 χιλιόμετρα
βόρεια της Πάφου. Ιδρύθηκε γύρω στο 1200 από τον Κύπριο ερημίτη και συγγραφέα
άγιο Νεόφυτο. Η Εγκλείστρα που σκάφτηκε μέσα στο βράχο από τον ίδιο τον άγιο
περιλαμβάνει μερικές από τις ωραιότερες βυζαντινές τοιχογραφίες που
χρονολογούνται ανάμεσα στο 12ο και 15ο αιώνα. Πριν φτάσουμε στη Λεμεσό και σε
απόσταση 12 χιλιομέτρων δυτικά από την πόλη βρίσκεται μια σημαντική αρχαία πόλη
– βασίλειο και μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές περιοχές της Κύπρου, το
Κούριο, όπου οι ανασκαφές αποκαλύπτουν ακόμα νέους θησαυρούς. Αξιόλογο είναι
το Ελληνο-Ρωμαϊκό θέατρο του 2ου αιώνα π.χ, τα ερείπια Πρωτοχριστιανικής

Βασιλικής του 5ου αιώνα, το Στάδιο του 2ου μ.Χ. αιώνα κ.α. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η Ημέρα Τρίτη 28/08/18 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΡΟΟΔΟΣ
Το πρωί αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κύκκου που είναι το
γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1100 μ.Χ. και
αφιερώθηκε στην Παναγία. Κατέχει μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της
Παναγίας που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. Στο Θρονί που βρίσκεται 3
χιλιόμετρα δυτικά του Μοναστηριού βρίσκεται ο τάφος του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ που ήταν Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και δόκιμος της
μονής στα νεανικά του χρόνια. Αξιοθαύμαστο στην αυλή του Μοναστηριού είναι το
Μουσείο του Κύκκου που διαθέτει αξιολογότατες συλλογές εκκλησιαστικών και
αρχαιολογικών αντικειμένων. Επιστρέφοντας στη Λεμεσό θα περάσουμε από την
Ιερά Μονή Τρικουκκιάς και την Ιερά Μονή Τροοδίτισσης του 13ου αιώνα
αφιερωμένη στην Παναγία και που η εικόνα της μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
13η Ημέρα Τετάρτη 29/08/18 ΚΥΠΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση με τις αποσκευές μας και επίσκεψη στη Μονή του Αγίου
Μηνά και στη συνέχεια θα περάσουμε από το γραφικό χωριό Λεύκαρα γνωστό για τα
΄΄λευκαρίτικα΄΄ κεντήματά του που κατά την παράδοση ο Λεονάρντο ντα Βίντσι
παράγγειλε όταν τα επισκέφθηκε ένα τραπεζομάντιλο με παραδοσιακό λευκαρίτικο
κέντημα για τον καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Στα Λεύκαρα θα προσκυνήσουμε στο
Ναό του Τιμίου Σταυρού ένα μοναδικό ασημένιο Σταυρό του 13ου αιώνα με
εμφυτευμένο σ΄ αυτό ένα από τα τρία κομμάτια του Τιμίου Σταυρού του Σωτήρος
Χριστού που άφησε στο χωριό Τόχνη στην Κύπρο μετά την εύρεσή του στα
Ιεροσόλυμα η Αγία Ελένη και για προστασία του από τους Τούρκους μεταφέρθηκε
στα Λεύκαρα. Νωρίς το απόγευμα επίσκεψη στη Μονή Σταυροβουνίου που βρίσκεται
σε υψόμετρο 750 μ. πάνω από τη θάλασσα όπου σύμφωνα με την παράδοση η Μονή
Σταυροβουνίου ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου
που άφησε στο μοναστήρι ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Στη συνέχεια
καταλήγουμε στον Ναό του Αγίου Λαζάρου κτίσμα του 9ου αιώνα από τον
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα Στ΄ το Σοφό. Ο ναός αναστηλώθηκε το 17ο
αιώνα. Ο τάφος του Αγίου Λαζάρου βρίσκεται σε υπόγειο χώρο κάτω από την Αγία
Τράπεζα του ομώνυμου ναού. Γεύμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου μετά
τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Αθήνα.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

