
 
 
 

4η Μέρα: Τρίτη 21.03.2023 
Άφιξη το πρωί στις 08.00 στο λιμάνι ΑΣΝΤΟΝΤ (Ισραήλ) Ολοήμερη εκδρομή για να επισκεφθούμε τους 
ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί τόσο μοναδικοί που δεν θα πιστεύετε…. Ότι είστε 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Όντως εκεί!!!! Οι Άγιοι Τόποι με τα τοπωνύμια τους που έχουν μείνει ανεξίτηλα 
χαραγμένα στην ιστορία, είναι σίγουρα ένας τέτοιος προορισμός!  
Η οδός του Μαρτυρίου , η Γεθσημανή, το Όρος του Ναού, ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, η 
Βασιλική της Γεννήσεως και η πλατεία Μαντζέρ στην Βηθλεέμ. Το μνημειώδες ταξίδι μας στους Αγίους 
Τόπους, ξεκινάει από την σημαντική Ισραηλινή παραλιακή πόλη του Ασντόντ, φτάνοντας στην 
Ιερουσαλήμ, κατευθυνόμαστε στο κοιμητήριο στο Όρος των Ελαιών, εκεί όπου έφτασε ο Ιησούς την 
Κυριακή των Βαΐων, μετά την Ιεριχώ. Από αυτό το πλεονεκτικό σημείο, η θέα προς τα Τείχη της παλιάς 
πόλης (UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς) μέχρι το Όρος του Ναού και τον χρυσό θόλο του 
βράχου, είναι μοναδική. Συνεχίζουμε για την Βηθλεέμ που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη για να 
επισκεφθούμε  τον τόπο της γενέτειρας του Ιησού, την Βασιλική της Γεννήσεως και την πλατεία Μαντζέρ. 
Απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μας γεύμα στην Βηθλεέμ, έχοντας ελεύθερο χρόνο για αγορά σουβενίρ, 
πρωτού επιστρέψουμε στο κρουαζιερόπλοιο. Επιβίβαση στο πλοίο δείπνο διανυκτέρευση εν πλω 
 
 
 
5η Μέρα: Τετάρτη  22.03.2023  
Άφιξη στις 11.00 το πρωί στο λιμάνι της πολύβουης πόλης της  ΛΕΜΕΣΟΥ (Κύπρος). Πόλος τουριστικής 
έλξης. Μπορεί να αναπτύχθηκε γρήγορα τις τελευταίες δεκαετίες με μεγαθήρια ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων.. κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Μεσογείου, όμως η καρδιά της Λεμεσού 
εξακολουθεί να είναι γεμάτη γοητεία και χαρακτήρα. Αποβίβαση από το πλοίο και εξ ιδίων γνωριμία με το 
νησί της Κύπρου. Το απόγευμα επιστροφή στο πλοίο και ώρα 18:00 απόπλους για Ρόδο δείπνο, 
διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
 
 
 6η Μέρα: Πέμπτη 23.03.2023 
Άφιξη στις 12:00 το μεσημέρι, στο λιμάνι της ΡΟΔΟΥ. Ας ξεκινήσουμε κάπως ασυνήθιστα.. αναφέροντας 
ΤΙ δεν θα δείτε στην Ρόδο. Ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου στεκόταν  κάποτε υπερήφανα 
εδώ. Ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου ο οποίος χάθηκε.. καθώς πιθανότατα καταστράφηκε από σεισμό. 
Ωστόσο, καθώς φτάνετε στο υπέροχο ιστορικό νησί, ίσως φανταστείτε αυτό το άγαλμα του Έλληνα θεού 
Ήλιου, να στέκεται σε ύψος 30 μέτρων, έχοντας κατασκευαστεί για να γιορτάσει την νίκη της Ρόδου επί της 
Κύπρου. Το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, η Ρόδος έχει ένα συναρπαστικό παρελθόν και υπάρχουν 
ακόμα απομεινάρια από τη εποχή της κατοχής της από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη κατά την διάρκεια 
των Σταυροφοριών. Αποβίβαση από το πλοίο, εξ ιδίων γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο πλοίο και ώρα 
18.30 απόπλους για Κουσάντασι. Δείπνο. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
7η Μέρα: Παρασκευή 24.03.2023  
Άφιξη το πρωί στις 07.00 στο κοσμοπολίτικο ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ή αλλιώς το νησί των πουλιών και σήμερα 
δημοφιλές τουριστικό θέρετρο που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.. Μυρωδιά από 
μπαχάρια.. άρωμα ναργιλέ.. εξαντλητικά παζάρια…με την ανατολίτικη μαγεία, σύγχρονο lifestyle.. τίποτα 
δεν θυμίζει το άλλοτε μικρό ψαροχώρι…. Ελεύθερος χρόνος να εξερευνήσουμε τις ομορφιές του νησιού! 
Ώρα 17:00 απόπλους για Πειραιά.  Δείπνο και  διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
 
8η Μέρα Σάββατο: 25.03.2023   
Άφιξη ώρα 07.00 το πρωί στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Αποβίβαση από το πλοίο, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση, άφιξη 
το βράδυ. 
 
 


