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ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Αγαπητοί Ενορίτες,
Η μετάνοια έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο, γιατί αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα
βελτιωσης και σωτηριας του.΄
Μετάνοια σημαίνει αλλαγή στάσης του ανθρώπου απέναντι στους άλλους και στη ζωή, γιατί
συνεπάγεται αυτοκριτική και συναίσθηση των σφαλμάτων του. Μέσω της μετάνοιας ο άνθρωπος έχει
την ευκαιρία να σωθεί και να εξαλείψει τις αμαρτίες της ψυχής του, ανοίγοντας έτσι τις πύλες του
Παραδείσου , γιατί μέσω αυτής επέρχεται κάθαρση της ψυχής του από τα αμαρτωλές έξεις και
συνήθειες..
Χωρίς μετάνοια δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της θείας χάριτος Η σημασία της μετάνοιας
είναι τόσο μεγάλη, που ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας απότελεί το Μυστήριο της
Εξομολογήσεως, που θεωρείται ως δεύτερο βάπτισμα! Δια του μυστηρίου αυτού ανοίγουν οι ορίζοντες
του Χριστιανού για να οικοδομηθεί πνευματικά γιατί απαλλάσσεται απ’ όσα τον βαραίνουν ψυχικά.
Με τις σκέψεις αυτές η Εκκλησία μας αφιέρωσε τη πέμπτη και τελευταία Κυριακή των νηστειών, σε
μία μεγάλη αγία, την αγία Μαρία την Αιγυπτία, την οποία προβάλλει ως υπόδειγμα της αρετής της
μετανοίας. Ο ανθρώπινος νους μας δύσκολα μπορεί να κατανοήσει την δύναμη της ψυχής της αγίας
Μαρίας, που κατόρθωσε να αντιστρέψει την ζωή της μέσω της μετάνοιας. Όμως αυτό το οποίο δεν είναι
κατορθωτό για τον άνθρωπο, είναι κατορθωτό με την δύναμη του Θεού.
Η αγία Μαρία η Αιγυπτία ήταν μια διάσημη πόρνη στη πόλη της Αλεξάνδρειαςτης Αιγύπτου που
ζούσε ζωή αμαρτωλή με όλες τις απολαύσεις που θα μπορούσε να βιώσει μία γυναίκα. Όταν κάποτε
βρέθηκε στη πόλη των Ιεροσολύμων και πήγε να προσκυνήσει στο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,
εμποδιστηκε αορατως να εισελθει μεσα σ΄αυτόν. Τότε κατάλαβε πως δεν μπορούσε να μπει λόγου της
αμαρτωλής ζωής της. Προσευχήθηκε στη Παναγία υποσχόμενη ότι δεν θα επιστρέψει στη παλαιά

αμαρτωλή ζωή της και τότε μπόρεσε να μπει και να προσκυνήσει. Αμέσως μετά, έφυγε προς την έρημο,
όπου για πάνω από 40 χρόνια έζησε ασκητικά , αφήνοντας πίσω τη παλαιά ζωή της. Αρνήθηκε την
καλοπέραση του παλαιού βίου της, τις ανθρώπινες απολαύσεις που ήταν μαθημένη Τα αρνήθηκε όλα για
την αγάπη του Θεού, μέσω της μετάνοιας που επέδειξε.
Προβάλλει, λοιπόν, η Εκκλησία μας την Αγία Μαρία ως πρότυπο μετανοίας. Η απόφαση της να
σταματήσει την αμαρτωλή ζωή της δεν ήταν κάτι το εύκολη, διότι ο διάβολος τη ταλαιπώρησε για 17
ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντας της τις απολαύσεις και τα πάθη της σαρκός, μέχρις ότου, με τον
προσωπικό αγώνα και την Χάρη του Θεού αξιώθηκε να αποκτήσει το χάρισμα της απάθειας στους
πειρασμούς και στις αμαρτωλές σκέψεις..
Αναγνωρίζουμε πως ο Θεός είναι διατεθειμένος και πρόθυμος να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες, όταν
υπάρχει ειλικρινής μετάνοια. Δέχεται αυτόν που αγωνίζεται ολόκληρη την ζωή του αλλά, δέχεται ακόμα
και αυτόν που έστω τη τελευταία στιγμή , αναγνωρίζει το βάρος των αμαρτιών του με την αυτοκριτική,
τη μετάνοια και την αλλαγή τρόπου ζωής. Μην ξεχνούμε και το κακούργο επάνω στον σταυρό, που
ζητώντας έλεος από το Χριστό, ήταν ο πρώτος που μπήκε στο Παράδεισο.
Αδελφοί μου, μη παραμελούμε τη πνευματική μας ζωή. Έστω και τώρα, ας ξεκινήσετε τη νηστεία
και ας βρείτε το θάρρος και την ευκαιρία να εξομολογηθείτε για να πραγματοποιήσετε στη πράξη τη
μετάνοια. Παίρνοντας ως παράδειγμα την Αγίας Μαρία την Αιγυπτία, που με την μετάνοια και τον
αγώνα της βρήκε τη δύναμη να αντέξει τη φτώχεια, την πείνα και τις δοκιμασίες στην αφιλόξενη έρημο,
ας αξιωθούμε να της μοιάσουμε λίγο από τον δικό της αγώνα.
Ας στερηθούμε και εμείς λίγες από τις δικές μας απολαύσεις και ας αρχίσουμε έμπρακτο αγώνα ψυχικής
και πνευματικής βελτίωσής μας Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βελτίωση αν δεν είμαστε διατεθημένοι
να μετανοήσουμε. Η Εκκλησία μας αναδεικνύοντας την αξία της μετάνοιας, έρχεται αρωγός στη
προσπάθεια αυτή με το Μυστήριο της Εξομολογήσεως και τις συμβουλές των πνευματικών.
Εύχομαι να αξιωθούμε από το Θεό να αναστηθούμε πνευματικά και να να εορτάσουμε αντάξια την αγία
Ανάσταση του Κυρίου.
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ

Παρακαλούμε θερμά όσοι
επιθυμείτε
να προσφέρετε την
δωρεά
σας δια τα άνθη του
Επιταφίου
όπως επικοινωνήσετε
με το Γραφείο της Κοινότητας μας
στο (718) 728-1718


Welcome
to
Hellenic
Orthodox
Community
of
St.
Demetrios:We
welcome all our visitors this morning and
thank you for praying with us during the
Divine Liturgy. While Holy Communion
may only be received by prepared and
baptized Christians, our non-Orthodox
guests are welcome to join us in receiving
blessed bread (Antidoron) from the priest
at the conclusion of the Divine Liturgy.

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσμα I' 32- 45
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ
μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν
αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,
καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες·
Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς
ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ
δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ
εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε
πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα.
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ
πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι
βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ
εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται.
καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ
Ἰακώβου
καὶ
Ἰωάννου.
ὁ
δὲ
Ἰησοῦς
προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ
δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ
οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι
μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ
ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ
γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
ἀντὶ πολλῶν.

The reading is from the Holy Gospel
according to Mark 10: 32- 45
At that time, Jesus taking the twelve again, he began to
tell them what was to happen to him, saying, "Behold, we
are going up to Jerusalem; and the Son of man will be
delivered to the chief priests and the scribes, and they
will condemn him to death, and deliver him to the
Gentiles; and they will mock him, and spit upon him, and
scourge him, and kill him; and after three days he will
rise." And James and John, the sons of Zebedee, came
forward to him, and said to him, "Teacher, we want you
to do for us whatever we ask of you." And he said to
them, "What do you want me to do for you?" And they

said to him, "Grant us to sit, one at your right hand and
one at your left, in your glory." But Jesus said to them,
"You do not know what you are asking. Are you able to
drink the cup that I drink, or to be baptized with the
baptism with which I am baptized?" And they said to him,
"We are able." And Jesus said to them, "The cup that I
drink you will drink; and with the baptism with which I am
baptized, you will be baptized; but to sit at my right hand
or at my left is not mine to grant, but it is for those for
whom it has been prepared." And when the ten heard it,
they began to be indignant of James and John. And
Jesus called them to him and said to them, "You know
that those who are supposed to rule over the Gentiles
lord it over them, and their great men exercise authority
over them. But it shall not be so among you; but whoever
would be great among you must be your servant, and
whoever would be first among you must be slave of all.
For the Son of man also came not to be served but to
serve, and to give his life as a ransom for many."

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
ἀνάγνωσμα.9:11-14
Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν
μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας
σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ' ἔστιν οὐ ταύτης τῆς
κτίσεως, οὐδὲ δι' αἵμα τος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ
τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια,
αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων
καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς
κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς
καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς
διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον
τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν
ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

The reading is from Paul's Letter to the Hebrews
9:11-14
Brethren, when Christ appeared as a high priest of the
good things that have come, then through the greater
and more perfect tent (not made with hands, that is, not
of this creation) he entered once for all into the Holy
Place, taking not the blood of goats and calves but his
own blood, thus securing an eternal redemption. For if
the sprinkling of defiled persons with the blood of goats
and bulls and with the ashes of a heifer sanctifies for the
purification of the flesh, how much more shall the blood
of Christ, who through the eternal Spirit offered himself
without blemish to God, purify your conscience from
dead works to serve the living God.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΠΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 Απριλίου 2019
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00 μ.μ.

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, 14 April, 2019
SAINT CATHERINE
Vespers of Contrition

6:00-7:00p.m.

ΔEYTEPA 15 Απριλίου 2019
Κρήσκεντος Μάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ.

Monday, April 15, 2019
Crescents the Martyr,
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

ΤΡΙΤΗ, 16 Απριλίου 2019
Αγάπης Ειρήνης, Χιονιάς,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ.
Προηγ. Θεία Λειτ. Αγγλικά
7:00-8:30 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ.

Tuesday, April 16, 2019
Agape, Irene, Chionia the Martyrs
SAINT DEMETRIOS
Great Compline
6 :00-7:00 p.m.
Pre-Sanctified Div. Lit. English 7:00-8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Great Compline
6 :00-7:00 p.m.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Απριλίου 2019
Συμεών & 1150 Μαρτ, Αγαπητού Ρώμης,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγ. Θεία Λειτ. Βραδυνή
7:00-8:30 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγ. Θεία Λειτ. Πρωινή
8:00-10:00 π.μ.

Wednesday, Arpil 17, 2019
Symeon & 1150 Martyrs, Agapetos of Rome
SAINT DEMETRIOS
Pre-Sanctified Div. Lit. Evening 7:00-8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Pre-Sanctified Div. Lit. Morning 8:00-10:00a.m.

ΠΕΜΠΤΗ, 18 Απριλίου 2019
Σάββα Στρατηλάτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ

Thursday, Arpil 18, 2019
Savvas the commander
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 Απριλίου 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγ. Θεία Λειτ. Πρωινή 8:00-10:00 π.μ.

Friday, April 19, 2019
SAINT DEMETRIOS -SAINT CATHERINE
Pre-Sanctified Div. Lit. Morning
8:00-10:00 a.m.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20, Απριλίου 2019
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 -10:30π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία 8:00 -10:30π.μ.

Saturday, April 20, 2019
RESURRECTION OF LAZAROS
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.
Vespers
6:00 – 7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:30 a.m.

Κυριακή, 21 Απριλίου, 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1.Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 7:30-10:30 π.μ.
2. Θ. Λειτουργία
11:00-12:30 π.μ.

Sunday, April 21, 2019
PALM SUNDAY
SAINT DEMETRIOS SAINT CATHERINE
1.Orthros & Divine Liturgy
7:30-10:30a.m
2.Divine Liturgy
11:00-12:30a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Σπυριδούλα Κόκκινος
Παναγιώτη Κουγιάνος
Μιχαήλ Σμίλιος
Μαρίκας, Νικολάου
Σεραφείμ, Μαρίκας
Γεωργίου, Βασιλικής

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Χρήστου Σιδεράκη
Βασιλείου Ξυκη
Άννας Πιτιρίγκα
Μάρκου Μαρκακη
Δημητρίουν Στεφάνου
Ιωάννου Μαγουλά
Σταύρου Κουτσούρα
Παρασκευής Ρήγα
Αντωνίου Αριστοδήμου
Ουρανίας Κολέττα
Κωσταντίνου Σιδερη
Γεσθημανής Καλαιτζίδου
Νικολάου Τριχακη
Ασήμως Πιτσαδιώτη
Αθηνάς Χαρίτου

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται
από τον πατέρα Νεκτάριο εις
1. Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας
Αικατερίνης, κάθε Πέμπτη απόγευμα
στις 4:30-6:00μ.μ. και
Στον Ιερόν Καθεδρικόν
Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τριτη 12:00 - 2:00 π.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting
every Thursday afternoon,
from 4:30- 6:00p.m.
at SS. Catherine & George Church and
every Tuesday,
from 12:00-2:00p.m.
at Saint Demetrios Cathedral

April 14 Sunday of St. John Climacos - The memory of this Saint is celebrated on March 30, where
his biography may be found. He is celebrated today because his book, The Ladder of Divine Ascent, is a
sure guide to the ascetic life, written by a great man of prayer experienced in all forms of the monastic
polity; it teaches the seeker after salvation how to lay a sound foundation for his struggles, how to detect
and war against each of the passions, how to avoid the snares laid by the demons, and how to rise from
the rudimental virtues to the heights of Godlike love and humility. It is held in such high esteem that it is
universally read in its entirety in monasteries during the Great Fast.
April 17 - Symeon the Holy Martyr & Bishop of Persia - This Martyr was Bishop of the royal
cities Seleucia and Ctesiphon in Persia. As the number of Christians increased in Persia, building churches
and appointing clergy, the Magi, guardians of the Persian religion, and the Jews, who also envied them,
accused Symeon to Sapor II, King of Persia, saying that Symeon was a friend of the Roman Emperor and
his spy. Then began Sapor's persecution of the Christians of Persia, about the year 343. The Magi together
with the Jews destroyed the churches. Saint Symeon was brought before Sapor, and, refusing to worship
the sun, was imprisoned. On Holy and Great Friday of that year, Saint Symeon was brought out of prison
with a hundred others, bishops, priests, and deacons. As each was taken to be slain, Saint Symeon
exhorted him to be of good courage; he was slain last of all. It is said that 1,150 Martyrs were slain; an
innumerable multitude of Christians were slain throughout Persia during this persecution, among them
Saints Acepsimas, Joseph, and Aethalas.
April 20 Theodore the Trichinas - Saint Theodore who was from Constantinople, was born to
parents who were pious and of means. He took up the monastic life in a monastery in the imperial city,
and wore nought but a rough hair shirt for all his life, from where also he received his name. He reposed
in the late fourth, or early fifth century. Saint Joseph the Hymnographer composed a canon in his honor.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ
19/06/19 1η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
20/06/19 2Η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Ξενάγηση πόλης, Κρουαζιέρα στον ποταμό Νέβα)
21/06/19 3η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ( ΕΡΜΙΤΑΖ,ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ)
22/06/19 4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ/ΠΕΤΕΡΧΟΦ)
23/06/19 5η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ (ΠΤΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ)
24/06/19 6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ(ΚΡΕΜΛΙΝΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ)
25/06/19 7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ-ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ-ΣΟΥΖΝΤΑΛ(ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ/ΧΡΥΣΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) 26/06/19 8η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΖΝΤΑΛ-ΖΑΓΚΟΡΣΚ-ΜΟΣΧΑ
27/06/19 9η ΗΜΕΡΑ ΜΟΣΧΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τιμή συμμετοχής: $4,150 USD per person
Επιπλέον χρέωση μονόκλινου: $950 USD
Περιλαμβάνονται:
·
Αεροπορικά εισιτήρια με τις αναγραφόμενες πτήσεις και ώρες
·
Μεταφορές-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
·
Διαμονή σε ξενοδοχείο 4****
·
Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινώς (μπουφέ)
·
Όλες τις εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που αναγράφονται στο πρόγραμμα
·
Νυχτερινή βόλτα με πλοιάριο στην Αγία Πετρούπολη
·
Ξεναγός-Συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος
Δεν περιλαμβάνονται:
·
Βίζα Ρωσίας
·
Ασφάλιση Υγείας
(Για το κόστος της βίζας θα απευθυνθείτε στο Ρωσικό προξενείο στη Νέα Υόρκη που τις εκδίδει, καθώς
και για την ασφάλεια υγείας που εκδίδεται μαζί με την βίζα με ένα επιπλέον κόστος για το οποίο θα σας
ενημερώσουν εκεί).

