ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6 Δεκεμβρίου 2019
Ἑορτή
τοῦ
ἐν
ἁγίοις
Πατρός
ἡμῶν
Νικολάου,
Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ. Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφι‐
λεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές,
τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους
Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες ργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον
πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου φέρνει χαρά στούς ἀνθρώπους ἀνά τόν κόσμο, καί εἶναι
σχεδόν συνώνυμο τῆς ἀγάπης καί τῆς γενναιοδωρίας. Ἀκόμη περισσότερο, τό ὄνομά του
ἐμπνέει σεβασμό καί προκαλεῖ ἀγαλλίαση ἀνάμεσα σέ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
γνωρίζουν τά θαυματουργά ἔργα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἔγιναν διά τοῦ δούλου Του Νικολάου. Μέ
τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος πολέμησε τήν ἀδικία, ἀνέστησε νεκρούς, θεράπευσε
ἀρρώστους, καί κάλυψε τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του. Γι’αὐτά τά θαυμαστά ἔργα του νιώθουμε
ὅλοι μας ἀγαλλίαση στίς ψυχές μας.
Ὅμως, σέ σχέση με τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παγκόσμιο
Ἐμπορικό Κέντρο, ἡ μνεία τοῦ Ἁγίου Νικολάου προκαλεῖ διαφορετικά αἰσθήματα. Ἕνα ὄνομα
τό ὁποῖο θά ἔπρεπε συνειρμικά νά συνδέεται μέ τήν ἁγιότητα, τήν εἰρήνη καί τήν προσευχή,
συνδέεται μέ τό χρέος, τή διαφθορά καί τήν κακοδιαχείριση. Ἄγριες φωνές ἔχουν ὑψωθεῖ
ἐναντίον κληρικῶν καί λαϊκῶν, χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ συμμετοχή ἤ ἡ εὐθύνη
ἑκάστου. Ὁρισμένοι πιστεύουν ὅτι οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ὑποχρεωμένοι νά βροῦν χρή‐
ματα γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Προσκυνήματος. Οἱ κληρικοί, ὅμως, δέν ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ γιά
νά ἐκτελοῦν χρέη ἐρανιστῶν ἤ τραπεζιτῶν. Ἡ προσοχή τους ὀφείλει νά εἶναι στραμμένη πρός
τήν προσευχή καί διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (Πράξεις 6:4).

Ἦρθε ἡ ὥρα νά ζητήσουμε μέ ἐνεργό τρόπο τήν βοήθεια τοῦ ἁγίου προστάτη τοῦ
Προσκυνήματος. Ἴσως, αὐτό πού ἐμεῖς ἀποτύχαμε νά πράξουμε ἐπί τῆς γῆς, μᾶς βοηθήσει
ἐκεῖνος νά τό ἐπιτύχουμε ἐξ οὐρανοῦ. Ὁ Χριστός ἔδωσε στόν Ἅγιο Νικόλαο τή δύναμη νά
ἐπανορθώνει τήν ἀδικία καί νά καλύπτει ἀνάγκες πνευματικές, ἰατρικές ἤ οἰκονομικές. Διά
τῶν πρεσβειῶν του ἀνέστησε νεκρό ναυτικό. Εἶναι βέβαιο ὅτι διά τῆς προσευχῆς του θά μπο‐
ρέσει νά ἀναστήσει καί ἀποπερατώσει τό ἔργο μας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ναοῦ Ἁγίου Νικο‐
λάου καί τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος.
Ζητῶ, λοιπόν, ἀπό κάθε ἐνορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά κάνει Παράκληση πρός
τόν Ἅγιο Νικόλαο τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του. Ἄς ζητήσουμε τή βοήθεια τοῦ Θαυματουργοῦ
τῶν Μύρων, ζητώντας του νά μᾶς δείξει τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς προσφέρει αὐτό
πού μᾶς λείπει, μέχρις ὅτου ὁ ναός πού φέρει τό ὄνομά του ὁλοκληρωθεῖ καί
ἐπαναλειτουργήσει στό Παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου.
Μέ μία καρδιά καί μία φωνή, ἄς ψάλλουμε ὅλοι μαζί:
Τῆς Ἐκκλησίας τά ἄνθη, περιϊπτάμενος, ὡς νεοττός τῆς ἄνω καλιᾶς τῶν
Ἀγγέλων, Νικόλαε τρισμάκαρ, κράζεις ἀεί, πρός τόν Θεόν ὑπέρ πάντων
ἡμῶν, τῶν ἐν ἀνάγκαις κινδύνων καί πειρασμῶν, καί λυτροῦσαι ταῖς
πρεσβείαις σου. (1ο Στιχηρόν Ἐγκωμίων Δεκεμβρίου 6)
Εἴθε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου νά γίνει καί πάλι συνώνυμο τῆς ἀγάπης, τῆς γεν‐
ναιοδωρίας καί τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ γιά πάντα. Εἴθε ὁ Κύριος νά χαρίζει πολλά ἔτη στούς
ἑορτάζοντες μέ αὐτό τόν λαμπρό ἑορτασμό, καί σέ ὅλους ἐμᾶς.
Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι, ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00μ.μ. συνεχίζεται,
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
τοῡ Ἁγίου Δημητρίου.

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ
Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Πρὸς Ἐφεσίους 4:1‐7 τὸ ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος
ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς
ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ
πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι
ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν
ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς
εἰρήνης. Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ
ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν∙ εἷς
κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα, εἷς θεὸς καὶ
πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων,
καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ
χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.
Make your vows to the Lord our God and per‐
form them.
Verse: God is known in Judah; his name is great
in Israel.
The reading is from St. Paulʹs Letter to the Ephe‐
sians 4:1‐7
Brethren, I, a prisoner for the Lord, beg you to
lead a life worthy of the calling to which you have
been called, with all lowliness and meekness,
with patience, forbearing one another in love, ea‐
ger to maintain the unity of the Spirit in the bond
of peace. There is one body and one Spirit, just as
you were called to the one hope that belongs to
your call, one Lord, one faith, one baptism, one
God and Father of us all, who is above all and
through all and in all. But grace was given to each
of us according to the measure of Christʹs gift.
Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 13:10‐17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν
συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν
πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ,
καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη
ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ
᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι,

ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν
αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη
καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ
ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ
ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις
οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ
τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος
καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ
σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον
ἀπὸ
τῆς
φάτνης
καὶ
ἀπαγαγὼν
ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν,
ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη,
οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος
αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι
αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς
ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.
The Gospel According to Luke 13:10‐17
At that time, Jesus was teaching in one of the
synagogues on the sabbath. And there was a
woman who had a spirit of infirmity for eight‐
een years; she was bent over and could not fully
straighten herself. And when Jesus saw her, he
called her and said to her, ʺWoman, you are
freed from your infirmity.ʺ And he laid his
hands upon her, and immediately she was made
straight, and she praised God. But the ruler of
the synagogue, indignant because Jesus had
healed on the sabbath, said to the people, ʺThere
are six days on which work ought to be done;
come on those days and be healed, and not on
the sabbath day.ʺ Then the Lord answered him,
ʺYou hypocrites! Does not each of you on the
sabbath untie his ox or his donkey from the
manger, and lead it away to water it? And ought
not this woman, a daughter of Abraham whom
Satan bound for eighteen years, be loosed from
this bond on the sabbath day?ʺ As he said this,
all his adversaries were put to shame; and all the
people rejoiced at all the glorious things that
were done by him.

TΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 2019

Σύλληψις Αγίας Άννης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00π.μ.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, 2019

Μηνά Καλλικελάδου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00π.μ.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκλησης στα Αγγλικά

6:00‐7:00μ.μ.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, 2019

Δανιήλ και Λουκά των Στυλιτών
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

8:00-10:00π.μ.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παράκλησης

LITURGICAL SCHEDULE OF
DIVINE SERVICES
Monday, December 9, 2019

Conception of St. Anna
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon

8:00 -10:00 a.m.

Tuesday, December 10, 2019

Menas the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon

SAINT CATHERINE
Paraklisis in English

8:00-10:00 a.m.

6:00‐7:00 p.m.

Wednesday, December 11, 2019
Daniel and Luke the Stylites
SAINT DEMETRIOS
Sarantaleitourgon
8:00 -10:00 a.m.
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

7:00-8:00μ.μ.

Thursday, December 12, 2019

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, 2019

Σπυρίδωνος Επισκ. Τριμυθοῦντος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

8:00-10:00π.μ.

8:00 -10:00 a.m.

Friday,December 13, 2019

Ευστρατίου Ορέστου Μαρτυρ.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σχολική Θεία Λειτουργία

8:00 -10:00 a.m.

8:00-10:00π.μ.

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον

Spyridon Bishop of TrimythousΤhyrsos, Leufkios
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-10:00π.μ.
8:00-10:00π.μ.

Efstratios ,Orestios Martyrs
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
SAINT CATHERINE
School Liturgy

8:00-10:00 a.m.
8:00-10:00 a.m.

Saturday, December 14, 2019

Σαββάτο 14, Δεκεμβρίου 2019
Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου Μαρτυρ.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00π.μ
Ἑσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

Κυριακή 15, Δεκεμβρίου, 2019

Sunday, December 15, 2019

Thyrsos Lefkios Kallinikos The Martyrs
8:00-10:00 a.m.
6:00-7:00 p.m.
8:00-10:00 a.m.

Ελευθερίου Ιερομ. Και Ανθίας μητρός αυτού

Eleutherios the Holy Martyr and Anthia

ΙΑ’ΛΟΥΚΑ, Αγγαιου Προφητου

11TH SUNDAY OF LUKE

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-11:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS- SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

Αγ. Κωνσταντίνου 6, Ομόνοια,
Τηλ. 210-5221860, 5234396, 5248741,
φαξ: 210-5234397
Website:www.mistakidistours.gr,
e-mail: info@mistakidistours.gr

7 ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
1η Ημέρα Κυριακή 02/02/20
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ -ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, όπου μετά τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων πτήση για Τελ Αβίβ στις 17:00. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.
ΣΑΜΑΡΕΙΑ
2η Ημέρα Δευτέρα 03/02/20
Άφιξη στο Τελ Αβίβ στις 10:20π.μ., και επιβίβαση στο πούλμαν. Καθοδόν θα προσκυνήσουμε τον Τάφο του
Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στην Λύδδα και θα κατευθυνθούμε στη Σαμάρεια, όπου θα επισκεφθούμε
τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής (τόπος όπου βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ και το Σκήνωμα του Αγίου Νεομάρτυρος Φιλούμενου). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα Τρίτη 04/02/20
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (εσωτερικό)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα Ιεροσόλυμα όπου θα επισκεφθούμε τη Γεθσημανή (όπου βρίσκεται
ο Τάφος της Παναγίας, ο τόπος της προδοσίας και ο τόπος λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου) και θα γνωρίσουμε τα προσκυνήματα της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων
στον 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 και θα ακολουθήσει λεπτομερής ξενάγηση εντός του Ιερού Ναού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. Το βράδυ, αναχώρηση στις 23:00 και συμμετοχή στην νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο τις πρώτες πρωινές ώρες.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
4η Ημέρα Τετάρτη 05/02/20
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το μουσείο των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας όπου βρίσκονται τα
χειρόγραφα που ανακαλύφθηκαν τυχαία το 1947 από βεδουίνο βοσκό σε μία σπηλιά στο Κουμράν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα σπουδαιότατο ιστορικό και θρησκευτικό γεγονός. https://www.imj.org.il/en/wings/
shrine-book/dead-sea-scrolls. Ακολούθως θα επισκεφτούμε το Μουσείο του Ισραήλ το οποίο περιλαμβάνει
μία τεράστια συλλογή που αποτελεί τη κληρονομιά του Ισραήλ. https://www.imj.org.il/en/content/welcomemuseum. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η Ημέρα Πέμπτη 06/02/20
ΙΕΡΙΧΩ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Έπειτα θα εισέλθουμε στην Ιεριχώ για να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Προφήτου Ελισσαίου όπου βρίσκεται η Συκομωρέα
που ανέβηκε ο Ζακχαίος, καθώς και το Σαραντάριο Όρος. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή
του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και θα δούμε το πραγματικό σημείο της Βαπτίσεως του Κυρίου στον
Ιορδάνη Ποταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η Ημέρα Παρασκευή 07/02/20
ΒΗΘΛΕΕΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως και Σπαργανώσεως του Κυρίου 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 προσκύνημα με ταξί στην
Ι. Μονή του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, την
Ορεινή (Γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου) και το Καταμόνας (όπου βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Συμεών).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
7η Ημέρα Σάββατο 08/02/20
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την περιοχή της Γαλιλαίας, όπου θα προσκυνήσουμε την Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Τιβεριάδα όπου θα επισκεφτούμε την Ι.
Μ. Αγίων Αποστόλων στα ερείπια της Καπερναούμ (όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων
του Κυρίου) και την Ι. Μ. Αγίων Αποστόλων στη πόλη της Τιβεριάδος. Θα ακολουθήσει ο περίπλους της λίμνης με πλοιάριο και στάση για γεύμα στην περιοχή. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη Κανά (στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της μετατροπής του ύδατος εις οίνον) και ακολούθως στη Ναζαρέτ όπου βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ.
Αναχώρηση για Τελ Αβίβ και άφιξη στο αεροδρόμιο στις 21:30, όπου μετά τον έλεγχο αποσκευών και διαβατήριων πτήση για Νέα Υόρκη στις 00:30. Άφιξη στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης 05:30.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Νέα Υόρκη- Tel Aviv –Νέα Υόρκη
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο
Πρωινό και ένα γεύμα ημερησίως ( μπουφέ )
Μεταφορές από /προς αεροδρόμια /ξενοδοχεία
Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί
Μεταφορά στην Ιερά Μονή Αγίου Σάββα με ταξί
Περίπλους της Τιβεριάδος με πλοιάριο
Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Φόροι αεροδρομίων - συνόρων
Ταξιδιωτική ασφάλιση ( αστικής ευθύνης )

Ταξιδιωτική τσάντα
Συνοδός – ξεναγός
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Το πρακτορείο διατηρεί το
δικαίωμα, εάν καταστεί
λόγος, να αλλάξει τη σειρά
των ξεναγήσεων του προγράμματος είτε τις ώρες
τους, χωρίς να αφαιρεθεί
κάτι από αυτό.
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