14 - 24/09/2019 + - 2 ημέρες
10 ημέρες – 10 νύχτες
14/09/19 και 15/09/19 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ή HΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ –ΤΕΛ ΑΒΙΒ – JAFFA JAFFA 6,2χλμ – ΚΑΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για την πτήση
για Ιεροσόλυμα. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ στις
15/09/19 νωρίς το πρωί , μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για
διανυκτέρευση και πρωινό, αναχώρηση στις 11:00πμ για
την επίσκεψη στη σύνγχρονη πόλη του Τελ Αβίβ, με την
διάσημη παραλιακή της οδό. Θα θαυμάσουμε τα μουσεία
Τέχνης και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, την πλατεία Γάμπιν
με το Δημαρχείο, το μνημείο του Ολοκαυτώματος και τη
μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της περιοχής την Carmel. Θα
δούμε ακόμη την Λευκή πόλη, με τα 4.000 σε στυλ Μπάου –
Χάους κτίσματα. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στη Γιάφα
(Πράσινος λόφος), την αρχαία Ιόππη, που λέγεται πως
ιδρύθηκε τον 20 αι. π.Χ. και είναι ένα από τα αρχαιότερα
λιμάνια στον κόσμο. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Γέφυρα των Ευχών, τον Πύργο του Ρολογιού,
το Τέμενος της Θάλασσας και χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια του παλιού Τελ Αβίβ, με το
τοπικό παζάρι, τα πολλά εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.
Προαιρετική επίσκεψη στον Ζωολογικό κήπο για οδικές επισκέψεις σε περιοχή με ζώα της σαβάνας, ζωντανές
παραστάσεις & περιηγήσεις.
16/09/19: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΝΕΤΑΝΥΑ 31χλμ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 30,8χλμ – ΑΚΡΑ 59,7χλμ- ΧΑΙΦΑ 25,6χλμ - ΒΗΘΛΕΕΜ 162χλμ
Μετά το πρωινό αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για την Νετανύα, παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο του
Ισραήλ και παγκόσμιο κέντρο επεξεργασίας πολυτίμων λίθων, διαθέτει τέσσερα βιομηχανικά πάρκα ,με εταιρείες
υψηλής τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας .Επίσκεψη στην Καισάρεια, έναν από τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς χώρους του Ισραήλ. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται µέσα στο Εθνικό Πάρκο Καισάρειας,
όπως το Ρωµαϊκό θέατρο αλλά και κάποιοι μισογκρεμισμένοι τοίχοι, οι οποίοι σηματοδοτούν το ανάκτορο του
Ηρώδη. Λίγο πιο πέρα συναντάµε τα εγκαταλειμμένα ερείπια, ενός από τους μεγαλύτερους ιπποδρόμους της
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Εν συνεχεία θα φτάσουµε σε δύο πολύ σηµαντικά λιµάνια, της Χάϊφα και του Άκκο
(Άκρα). Η Χάϊφα βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κάρµηλος και ήταν ένα µικρό λιµάνι, µέχρι που κατακτήθηκε
από τους Σταυροφόρους. Εκεί βρίσκεται το Σπήλαιο του Προφήτη Ηλία. Το Άκκο ή Άκρα είναι µία πόλη η οποία
χρονολογείται από την εποχή της Χαννα. ∆ηλώνεται και ως η πόλη των Σταυροφόρων ενώ στέκει εκεί μεγαλόπρεπα
το εντυπωσιακό της κάστρο. Μεταφορά στην Βηθλεέμ στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας . ∆είπνο
και διανυκτέρευση.
17/09/19 ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση των
Ιεροσολύμων όπου θα επισκεφθούμε τη παλιά πόλη. Από την πύλη
του Δαυίδ θα μπούμε μέσα στα τείχη στη παλιά πόλη και θα
ξεκινήσουμε από την Αγία Αυλή τον Ναό της Αναστάσεως, τον
Γολγοθά την Αγία Αποκαθήλωση και μετά το σπήλαιο που βρέθηκε
ο Τίμιος Σταυρός. Θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο και από
εκεί θα προχωρήσουμε μέσω της Οδού του Μαρτυρίου μέχρι το
Πραιτόριο. Θα κατευθυνθούμε στην φυλακή του Αποστόλου Πέτρου και στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι
του Ιωακείμ και Άννας. Στην συνέχεια επίσκεψη στον τόπο που λιθοβολήθηκε ο Άγιος Στέφανος και θα τελειώσουμε
με τον τάφο της Παναγίας και τον κήπο της Γεσθημανής. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Βηθλεέμ, δείπνο και
διανυκτέρευση.
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18/09/19: ΒΗΘΛΕΕΜ – ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ – ΝΑΖΑΡΕΤ –ΚΑΝΑ – ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε την περιοχή της Γαλιλαίας όπου θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ, τον Ιερό Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ και την Κανά της Γαλιλαίας (τόπος όπου
πραγματοποιήθηκε το πρώτο Θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνον).
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα και τον
Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων στην αρχαία Καπερναούμ (όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του
Κυρίου και κάλεσε τους μαθητές Του στο Αποστολικό Αξίωμα). Προαιρετική κρουαζιέρα στην λίμνη Τιβεριάδος εάν
το επιθυμείτε . Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
19/09/19: BΗΘΛΕΕM
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Βηθλεέμ , τη Βασιλική πόλη της Γεννήσεως. Προσκύνημα στο Ναό της
Γέννησης του Σωτήρος και στο σημείο που βρίσκονται τα οστά των νηπίων και θα θαυµάσουµε τα µοναδικά
µωσαϊκά και τον εκπληκτικό διάκοσµο. Επίσκεψη στο χωριό των ποιμένων, στα προσκυνήματα της Μονής του
Αγίου Θεοδοσίου. Στη συνέχεια αναχώρηση για την περιοχή της Ιεριχώ όπου θα επισκεφθούμε τον Ιορδάνη ποταμό
στο μέρος της βαπτίσεως του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και συμβολικό βάπτισμα για όποιον το
επιθυμεί .Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευση
20/09/1019 ΒΗΘΛΕΕΜ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ – AKAMΠΑ - ΠΕΤΡΑ
Αρκετά πρωί και μετά το πρωινό, αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για το συνοριακό σταθμό Ισραήλ - Ιορδανίας
που βρίσκεται στις πόλεις Ειλατ (Ισραήλ) – Άκαμπα (Ιορδανία) με ενδιάμεση στάση στην Νεκρά θάλασσα. Στάση
τουλάχιστον δύο ωρών για relax και κολύμπι. Μεταφορά στην Πέτρα στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια
για δείπνο και διανυκτέρευση
21/09/1019 ΠΕΤΡΑ – ΤΖΙΠ ΣΑΦΑΡΙ - ΑΜΜΑΝ
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας και ξεκινάμε την
ξενάγηση μας στους του αρχαιολογικού χώρου της Πέτρας .( Η
λαξεμένη στην πέτρα (βράχο )πολιτεία , το θησαυροφυλάκιο ) . Και αν
δεν υπήρχε κανείς άλλος τόπος ενδιαφέρων στην Ιορδανία, θα άξιζε
με το παραπάνω να ταξιδέψεις στην χώρα αυτή, χάρη στην Πέτρα την
κρυμμένη καλά μέσα στους θεόρατους βράχους, λαξεμένη πολιτεία.
Στη θέα της μένεις έκθαμβος καθώς μοιάζει εξωπραγματική, λες και
βγαλμένη από όνειρο. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας επισκεπτόμενοι
τον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας, όπου στην ευρύτερη περιοχή
ευρίσκονται τα ερείπια με τους εκατό ναούς, το Θησαυροφυλάκιο, τα βασιλικά ανάκτορα, τα Ρωμαϊκά θέατρα και
σπίτια, το Μνημείο της Υδρίας, τον Κορινθιακό τάφο κ α.

‘Έπειτα αναχωρούμε για σαφάρι με τζιπ 4χ4 στην έρημο Ουάντι Ράμ την χώρα του Λώρενς της Αραβίας όπως
λέγεται, όπου θα μας μαγέψουν τα εντυπωσιακά τοπία, με τις απέραντες ερήμους και τους τεράστιους βραχώδεις
όγκους της Πετραίας Αραβίας που ξεπροβάλλουν μέσα από την άμμο και παρουσιάζουν ένα θέαμα εξαιρετικά
επιβλητικό. Παραδοσιακό δείπνο βεδουίνων και διαμονή σε πολυτελές camp. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
τακτοποίηση στα δωμάτια μας και διανυκτέρευση.
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22/09/19: ΑΜΜΑΝ- ΓΕΡΑΣΑ – ΑΖΛΟΥΝ-ΑΜΜΑΝ
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο Αμμάν
. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το
Ελληνορωμαϊκό θέατρο και την Ελληνιστική
Ακρόπολη. Αμέσως μετά αναχώρηση για τη
Γέρασα. Ξενάγηση στην καλύτερα διατηρημένη
Ελληνορωμαϊκή πόλη του κόσμου, την Πομπηία
της Ανατολής όπως ονομάζεται από τους Ιστορικούς. Ξενάγηση στην
αρχαία Αντιόχεια όπου θα θαυμάσουμε την θριαμβευτική Αψίδα, τον
Ιππόδρομο, την Πύλη και την Αγορά, την αψίδα του Αδριανού, τον ναό του Δία, το Νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος
και το θέατρο. Επόμενος σταθμός μας το κάστρο Αζλούν όπου παρουσιάζεται μπροστά μας σε όλο της το μεγαλείο η
Αραβοϊσλαμική αρχιτεκτονική του 12ου αιώνα. Επιστροφή στο Αμμάν για δείπνο και διανυκτέρευση.
23/09/19: ΑΜΜΑΝ- ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Πρωινό και εκδρομή στα κάστρα της ερήμου. Βρίσκονται χτισμένα στην έρημο από τις αρχές του 8ου αιώνα από
τους Ομμενάδες χαλίφηδες. Επίσκεψη σε τρία από τα σημαντικότερα κάστρα ( Qasr): Κharanαh, Amra & Azraq. Στην
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο στο Αμμάν για δείπνο & διανυκτέρευση
24/09/19: ΑΜΜΑΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση τις επιστροφής μας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:
ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ KAI NA EXEI 6MHNH IΣΧΥΕΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 500 ΕΥΡΩ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια αναχώρηση απευθείας ή μέσο ενδιάμεσου σταθμού και επιστροφή μέσο ενδιάμεσου
σταθμού
• Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων
• Βαλίτσα 23 κιλών και 1 χειραποσκευή
• Μεταφορά από προς το αεροδρόµιο ηρακλείου από Χανιά και Ρέθυµνο
• Βίζα
• Συνοριακοί φόροι
• 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα
• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στην Πέτρα
• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στο Αμμάν
• Πρωινό μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• 8 δείπνα στο σύνολο
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για εκδρομείς έως 75 ετών
• Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους
•
Είσοδος στην Petra για 1 ηµέρα ισχύει
• Σαφάρι στο Ουάντι Ράμ ( Χώρα του Λώρενς της Αραβίας ) με φαγητό
Δεν περιλαμβάνονται:
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
• Είσοδος στον Ζωολογικό κήπο
• Κρουαζιέρα στην λίμνη Τιβεριάδος
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