
 
Δηάξθεηα: 10 εκέξεο 
Αλαρσξήζεηο: 06/09 
 

Πνιηηηζηηθό Παλόξακα Ιζξαήι Άγηνη Τόπνη 
Τει Αβίβ – Γθηικπόα - Ιεξνπζαιήκ 

 

Αμηόινγα κλεκεία, παιηέο εθθιεζίεο, παξαδνζηαθέο πόιεηο, κνπζεία θαη εζληθά πάξθα. Οη 
Άγηνη Τόπνη δελ είλαη απιώο ηόπνο πξνζθπλήκαηνο. Είλαη ζηαπξνδξόκη ιαώλ, πνιηηηζκώλ 

θαη ζξεζθεηώλ πνπ νη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα γεπηνύλ θαη λα βηώζνπλ κε όιε ηνπο ζηελ 
ςπρή. Τν ηαμίδη απηό έρεη όια ηα ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο. 

 
 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Τει Αβίβ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ην κνληέξλν θαη θνζκνπνιίηηθν 
Σει Αβίβ. Άθημε θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Ο απνγεπκαηηλόο πεξίπαηνο ζηελ όκνξθα 

δηακνξθσκέλε παξαιηαθή ιεσθόξν κε ηα θνκςά θαθέ θαη ηα ελδηαθέξνληα εζηηαηόξηα, 
ζα καο δώζεη κηα ζαπκάζηα πξώηε εηθόλα ηεο πόιεο. 

 
2ε εκέξα: Τει Αβίβ - Ξελάγεζε πόιεο θαη ζηελ παιηά Γηάθα 
Μεηά ην πξσηλό καο μεθηλάκε γηα ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο. Αξρίδνληαο, ζα πάξνπκε κηα 

πξώηε γεύζε ηεο… ακεξηθαληθήο πόιεο πνπ βξέρεηαη από ηα λεξά ηεο Μεζνγείνπ, 
μεθηλώληαο όκσο από ηελ παιηά δηαηεξεκέλε πόιε Γηάθα ζηα λόηηα πξνάζηηα ηνπ Σει 

Αβίβ. Οη Έιιελεο ηελ νλόκαδαλ Ιόππε, ελώ ν νινκώλ ηε κεηέηξεςε ζην επίζεκν ιηκάλη 
ηνπ θξάηνπο ηνπ. Πξσηεύνπζα ησλ ηαπξνθόξσλ ηνπ Ρηράξδνπ ηνπ Λενληόθαξδνπ ηνπ 
12νπ αηώλα, επαλήιζε ζηα ρέξηα ησλ Αξάβσλ κέρξη ην Μεγάιν Ναπνιένληα θαη 

αξγόηεξα πέξαζε ζηνπο Άγγινπο. Δπηζηξέθνληαο ζην Σει Αβίβ ζα επηζθεθζνύκε ην 
Μνπζείν ηεο Γηαζπνξάο, όπνπ εθηίζεληαη κε θαηαηνπηζηηθό ηξόπν ε πνιπκνξθία θαη νη 

παξαδόζεηο ησλ Δβξαίσλ πνπ επί 1.900 ρξόληα έδεζαλ ζε εμνξία. Αθνινύζσο ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηελ αγνξά ηεο Υαθάξκει, όπνπ θάζε ινγήο θξνύηα, ιαραληθά, ειηέο 
από ηε… Γε ηεο Δπαγγειίαο θαηαθιύδνπλ ηα θαηαζηήκαηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ην 

απόγεπκα.  

  
 
3ε εκέξα: Τει Αβίβ – Καηζάξεηα – Μεγθίλην – Φάηθα – Αθξ (Άθθν) - Γθηικπόα 



Η ζεκεξηλή καο δηαδξνκή είλαη πινύζηα ζε εληππώζεηο θαζώο ζα καο θέξεη θαηά κήθνο 
ηεο παξάθηηαο νδνύ πνπ έλσζε θάπνηε ηελ Αίγππην κε ηε πξία. Πξώηνο ζηαζκόο ε 

κεγαιύηεξε αξραία πόιε ηεο Ινπδαίαο, ρηηζκέλε πξνο ηηκήλ ηνπ Αύγνπζηνπ Καίζαξα, ε 
Καηζαξεία. Δδώ ήηαλ ε πξσηεύνπζα ηεο ξσκατθήο Παιαηζηίλεο γηα 600 ρξόληα θαη εδώ ν 
Έιιελαο νξζόδνμνο επίζθνπνο Καηζαξείαο Δπζέβηνο έγξαςε ηνλ 4ν αηώλα ην 

«Ολνκαζηηθόλ», ράξε ζην νπνίν αλαγλσξίζηεθαλ πνιιά βηβιηθά νλόκαηα θαη 
εληνπίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζην ξσκατθό 

ζέαηξν, ζην πδξαγσγείν, ζηα νρπξά ησλ ηαπξνθόξσλ, ζηα ειιεληζηηθά ζπίηηα θαη ζηε 
βπδαληηλή νδό. Αθνινύζσο καο πεξηκέλεη αθόκε έλαο αξραηνινγηθόο ρώξνο πνπ αθνύεη 
ζην ηξνκεξό όλνκα Αξκαγεδδώλ, ην βηβιηθό όλνκα γηα ηελ ηειεπηαία κάρε επί ηεο Γεο 

(πξηλ από ηε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ). ήκεξα ην Μεγθίλην -όπσο απνθαιείηαη ηώξα- 
δείρλεη κόλν έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, πνπ μεθηλάεη ην 4000 π.Υ., ζπκίδνληάο καο πσο 

ηνλ θαηξό ηνπ νινκώληα ήηαλ κηα από ηηο ζεκαληηθέο πόιεηο ηνπ βαζηιείνπ ηεο 
Ινπδαίαο. Δπόκελε ζηάζε ε γξαθηθή Υάηθα ηελ νπνία ζα γλσξίζνπκε ζηελ πεξηήγεζε 
ηεο πόιεο θαη ηειηθή καο θαηάιεμε ε πόιε Αθξ (Άθθν) παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο Unesco, γλσζηή ζηελ αξραηόηεηα κε ην όλνκα Πηνιεκαΐδα θαη γηα 25 
αηώλεο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. ηελ πεδνπνξηθή μελάγεζε ζα 

δνύκε ην παιηό ιηκάλη όπσο ην δηακόξθσζαλ νη ηαπξνθόξνη, ζα δνύκε ηα ηείρε θαη ηεο 
πύιεο ηεο παιηάο πόιεο, ηελ ηξνκεξή Τπόγεηα Πόιε, ηελ παιηά αγνξά, ην θαξαβάλ 
ζεξάη Καλ ει Οπκληάλ θαη ην Μπνπξηδ Σδνπξαηδί, γλσζηό θαη σο Βξεηαληθό Φξνύξην. 

Μεηαθνξά ζην πνιπηειέο μελνδνρείν καο ζηνπο πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ Γθηικπόα, ζηελ 
βηβιηθή πεξηνρή ηεο ιίκλεο Γαιηιαίαο. 

4ε εκέξα: Σαθέλη – Υςώκαηα Γθνιάλ – Κνηιάδα Φνύια  
Μεηά ην πξσηλό θαηεπζπλόκαζηε ζηελ ηζηνξηθή θαη θαινδηαηεξεκέλε πόιε αθέλη 

αλάκεζα ζηα βνπλά ηεο Γαιηιαίαο. Έδξα ησλ κπζηηθηζηώλ Δβξαίσλ θαη κειεηεηώλ ηεο 
Καβάια, ε αθέλη απνπλέεη κηα αηκόζθαηξα πνπ βγαίλεη θαηεπζείαλ από ηε Βίβιν. ηελ 

μελάγεζή καο ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ παιηά πόιε κε ηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ζα 
δνύκε ηελ ζπλνηθία ησλ πλαγσγώλ, ζα πεξάζνπκε από ηελ πεξηνρή ησλ θαιιηηερλώλ 
θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πιαηεία Κίθαξ Άκπν, όπνπ νη παξαδνζηαθνί Δβξαίνη Υαζηδίκ 

μεθηλνύλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πνκπέο. πλερίδνληαο, ζα αιιάμνπκε παξαζηάζεηο 
επηζθεπηόκελνη ην εζληθό θαηαθύγην ηεο θνηιάδαο Υνύια, ην βνξεηόηεξν ζεκείν όπνπ 

ζπλαληά θαλείο θαιάκηα παπύξνπ, θαζώο θαη έλα πιήζνο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ από ηε 
Ρσζία θαη ηε θαλδηλαβία θαζ’ νδόλ πξνο ηηο ζεξκέο αθξηθαληθέο ρώξεο. Σέινο, 
αλεβαίλνληαο ηα ζξπιηθά πςώκαηα ηνπ Γθνιάλ ζα απνιαύζνπκε ηελ κνλαδηθή ζέα ηεο 

πεξηνρήο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

5ε εκέξα: Λίκλε Γαιηιαίαο – Καπεξλανύκ - Ναδαξέη 
Σν πξσί ζα επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε ζπλαγσγή ηεο Καπεξλανύκ θαζώο θαη ηελ 
εθθιεζία ηεο Σάκπγθα, εθεί πνπ ν Ιεζνύο πνιιαπιαζίαζε ηα παλέξηα κε ην ςσκί θαη ηα 

ςάξηα. Δπηζηξέθνληαο πίζσ δελ ζα παξαιείςνπκε λα απνιαύζνπκε κηα σξαία βαξθάδα 
ζηε ιίκλε Γαιηιαίαο (Σηβεξηάδα) γηα λα ραξνύκε ηελ ππέξνρε θύζε ηεο πεξηνρήο. Η 

κέξα καο ζα ηειεηώζεη κε επίζθεςε ζηελ Ναδαξέη, εδώ πνπ ν Ιεζνύο πέξαζε ηα παηδηθά 
ηνπ ρξόληα. Δπίζθεςε ζηε Βαζηιηθή ηεο Αλαιήςεσο θαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Ισζήθ. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
6ε εκέξα: Γθηικπόα – Μπέηη Σεάλ – Ιεξηρώ - Ιεξνπζαιήκ 

ήκεξα θαηεθνξίδνπκε λόηηα γηα ηελ αξραία θπζόπνιε. ηε θπζόπνιε, γλσζηή 
ζήκεξα κε ην όλνκα Μπείη εάλ, άιινηε κία από ηηο σξαηόηεξεο ειιεληθέο πόιεηο ηεο 
Ινπδαίαο, ρηίζηεθε ηνλ 3ν αηώλα π.Υ. ην αξραίν ζέαηξν πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ 

Γηόλπζν θαη πνπ ζεσξείηαη αθόκε θαη ζήκεξα ην σξαηόηεξν ηεο Παιαηζηίλεο. ηε 
ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηελ Ιεξηρώ, ηελ αξραηόηεξε ζσδόκελε πόιε ηνπ θόζκνπ. 

Καηνηθείηαη ζπλερώο από ην 7000 π.Υ. θαη παξόηη ε ζεκεξηλή πόιε δείρλεη θαηλνύξηα, 
εκείο ζα αθηεξώζνπκε ιίγν ρξόλν λα δνύκε ηα παιηά ηείρε. Αθνινύζσο ζα πάξνπκε ην 
ζύγρξνλν ελαέξην ηειεθεξίθ πνπ ζα καο νδεγήζεη ζην βηβιηθό όξνο ηνπ Πεηξαζκνύ, 

όπνπ ν Ιεζνύο δνθηκάζηεθε από ηνλ δηάβνιν θαη πνπ ζήκεξα δεζπόδεη έλα εληππσζηαθό 



κνλαζηήξη ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνύ. Θα ζπλερίζνπκε κε θαηεύζπλζε ηελ κπζηεξηαθή 
Ιεξνπζαιήκ, ηειηθόο πξννξηζκόο καο γηα ζήκεξα. 

7ε εκέξα: Ιεξνπζαιήκ  
Η Ιεξνπζαιήκ απνηειεί ηνπδατθό, ρξηζηηαληθό θαη ηζιακηθό θέληξν ζξεζθεπηηθήο θαη 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. Η πεδνπνξηθή καο μελάγεζε ζα επηθεληξσζεί ζηα ρξηζηηαληθά 
ελδηαθέξνληα ηεο πόιεο. Η παιηά πόιε απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πεξηβάιιεηαη από έλαλ νρπξσκέλν ηνίρν θαη δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο 
ζπλνηθίεο: ηελ αξκέληθε, ηελ ρξηζηηαληθή, ηελ κνπζνπικαληθή θαη ηελ εβξατθή. Δκείο ζα 
αλεβνύκε ην όξνο ησλ Διαηώλ, ζηελ θνξπθή ηεο κηθξήο Γαιηιαίαο, εθεί όπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε εκθάληζε ηνπ Ιεζνύ ζηνπο καζεηέο κεηά ηελ Αλάζηαζε γηα 
λα απνιαύζνπκε κηα παλνξακηθή ζέα ηεο παιηάο πόιεο ηεο Ιεξνπζαιήκ θαη ζα 

ζπλερίζνπκε κε ηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο ζθεπηόκελνη ηαπεηλά ηνλ Κύξην θάησ από ηα 
αξραία ειαηόδεληξα. Δάλ είλαη αλνηθηό γηα επίζθεςε, ζα αλεβνύκε ζην όξνο ηνπ Νανύ 
όπνπ ζα δνύκε εμσηεξηθά θαη ην κνπζνπικαληθό ηέκελνο Αι Άθζα. ηε ζπλέρεηα ζα 

βηώζνπκε ηε δξακαηηθή εκπεηξία ηεο πεξίθεκεο Βία Νηνινξόδα κε ηα πνιύρξσκα 
παδάξηα ηεο παιηάο πόιεο γηα λα πξνζθπλήζνπκε ζηνλ Παλάγην ηάθν. Θα πεξπαηήζνπκε 

ζηελ αξκέληθε ζπλνηθία θαη ζα πεξάζνπκε από ηνλ πύξγν ηνπ Γαπίδ. πλερίδνπκε γηα ηε 
γεηηνληθή Βεζιεέκ. Δίκαζηε πιένλ ζε Παιαηζηηληαθό έδαθνο θαη θηάλνληαο ζηε Βεζιεέκ, 
ζα επηζθεθζνύκε ηε Βαζηιηθή ηεο Γέλλεζεο, κε ην ζπήιαην θαη ηελ Αγία Φάηλε. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. 

8ε εκέξα: Ιεξνπζαιήκ  
Καη επεηδή ε Ιεξνπζαιήκ απνηειεί ηελ παλάξραηα πξσηεύνπζα θαη ησλ ηξηώλ 
ζξεζθεηώλ, ζήκεξα ζα γλσξίζνπκε ηελ εβξατθή ζπλνηθία ηεο πόιεο. Μεηαμύ άιισλ ζα 

επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν ηνπ Ιζξαήι γλσζηό γηα ηα πεξίθεκα ρεηξόγξαθα ηεο Νεθξάο 
ζάιαζζαο θαη ηα άιια αξραία επξήκαηα αιιά αθόκε θαη …αλαγελλεζηαθή δσγξαθηθή κε 

πίλαθεο ηνπ Ρνύκπελο θαη άιισλ κεγάισλ δσγξάθσλ!! πλερίδνπκε κε ην κνπζείν Γηαλη 
Βαζέκ, ην παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν κνπζείν ηνπ Οινθαπηώκαηνο, κηα βαζηά 
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία! Θα δνύκε ηελ κεγάιε Μελνξά έμσ από ην θνηλνβνύιην θαη ζα 

επηζθεθζνύκε ην ηείρνο ησλ Γαθξύσλ, ηειεπηαίν απνκεηλάξη ηνπ παιηνύ εβξατθνύ λανύ, 
ηόπν πξνζθπλήκαηνο γηα όινπο ηνπο Ιζξαειίηεο ηνπ θόζκνπ! Θα πεξπαηήζνπκε κέζα 

ζηελ εβξατθή ζπλνηθία ηεο παιηάο πόιεο θαη ζα βγνύκε από ηελ πύιε ηεο ηώλ γηα λα 
επηζθεθζνύκε ην Τπεξώνλ όπνπ έγηλε ν Μπζηηθόο Γείπλνο. Αθνύ επηζθεθζνύκε θαη ηνλ 
ηάθν ηνπ βαζηιηά Γαπίδ, επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν καο. 

9ε εκέξα: Ιεξνπζαιήκ – Νεθξά Θάιαζζα (Κνπκξάλ) – Μαζάληα - Ιεξνπζαιήκ 

Ξεθηλώληαο ζήκεξα κεηά ην πξσηλό καο, θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηελ Νεθξά Θάιαζζα 
όπνπ θαη ζα επηζθεθηνύκε ην πεξίθεκν Κνπκξάλ, όπνπ ζα ελεκεξσζνύκε γηα ηα γλσζηά 
ρεηξόγξαθα ηνπ ρεηξόγξαθα. πλερίδνληαο, καο πεξηκέλεη έλα από ηα θνξπθαία 

αμηνζέαηα ηνπ ηαμηδηνύ καο. Η ζξπιηθή Μαζάληα: ε Αθξόπνιε ησλ Ινπδαίσλ, ην 
Γηβξαιηάξ ηεο εξήκνπ. Θξύινο, ζέακα θαη ηζηνξία. Φπζηθό νρπξό πνπ πςώλεηαη 400 

κέηξα θαηαθόξπθα πάλσ από ηελ έξεκν, ήηαλ γηα πνιινύο αηώλεο αθξόπνιε ηεο 
αληίζηαζεο ησλ δεισηώλ Δβξαίσλ θαηά ησλ Ρσκαίσλ θαη θηινμέλεζε ηα αλάθηνξα ηνπ 
Ηξώδε θαη αξγόηεξα αθόκε θαη βπδαληηλέο εθθιεζίεο. Σν ζέακα θαη ε ζέα είλαη 

επηβιεηηθά θαη ε εθηελήο μελάγεζε ζα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο θάζεηο 
ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ πξηλ από ηε δηαζπνξά. 

Οινθιεξώλνπκε ηε ζεκεξηλή καο κέξα… επηπιένληαο ζηα λεξά ηεο Νεθξάο ζάιαζζαο, 
γλσζηή γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Αξγόηεξα, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 
 
 

10ε εκέξα: Ιεξνπζαιήκ – Τει Αβίβ - Αζήλα 



Σν πξσηλό ειεύζεξν γηα κηα ηειεπηαία βόιηα ζηελ ηδηαίηεξε απηή πόιε. Σν κεζεκέξη, 
κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ 

Διιάδα, γεκάηνη πινύζηεο εληππώζεηο από ηελ νινθιεξσκέλε γλσξηκία καο κε ηνπο 
Άγηνπο Σόπνπο. 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

06/09 1.690 € + 750 € 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Με El Al Airways. 

 Γηακνλή: Ξελνδνρεία 4*. 

 Γεύκαηα: Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά. 

 Μεηαθνξέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. κνπζεία): Σέιε εηζόδσλ ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο (100 

USD). 

 Ξελαγόο: Σνπηθνί επίζεκνη μελαγνί. 

 Αληηπξόζσπν/πλνδό. 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ: 590 € 
 Αρζνθνξηθά / Φηινδσξήκαηα  

 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο 
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 

Σεκεηώζεηο: 
 

 Φηάλνληαο ζην Ιζξαήι θαη πξνηνύ παξαδώζεηε ην δηαβαηήξηό ζαο γηα έιεγρν, λα 
δειώζεηε όηη δελ επηζπκείηε λα ζαο ην ζθξαγίζνπλ, γηαηί κεηά δελ ζα κπνξείηε λα 
κπείηε ζε αξαβηθέο ρώξεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζεηο κε ην Ιζξαήι (Ιξάλ, Λίβαλνο 

θ.ά.) 
 Απαξαίηεην ην δηαβαηήξηό ζαο κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ 

από ηε ρώξα. 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο 

Όξνπο πκκεηνρήο. 

 
Πηήζεηο: 

 

Ηκεξνκελία Δηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 

Ώξα 

Άθημεο 

1ε εκέξα ΑΘΗΝΑ – ΣΔΛ ΑΒΙΒ 10:40 12:30 

10ε εκέξα ΣΔΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ 12:20 14:30 

 


