მოგზაურობა წმიდა მიწაზე
(ექვსი დღე, ხუთი ღამე)
დღე 1
გაფრენა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან

ჩაფრენა თელავივის საერთაშორისო აეროპორტში
(09:10) (აეროპორტში თქვენ დაგხვდებათ ადგილობრივი

ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი)


გამგზავრება წმინდა ქალაქ ლიდიაში ( ქ.ლოდი)
[მგზავრობის დრო 20 წთ]

წმინდა გიორგი სასწაულმოქმედის საფლავის მოლოცვა.

გამგზავრება წმინდა ქალაქ იერუსალიმში
[მგზავრობის დრო 40 წთ]:
ჯვრის მონასტერი - უძველესი ქართული მონასტერი.
„წმინდა იოაკიმესა და წმინდა ანას“ სახლი. დედა
ღვთისმშობლის შობის ადგილი.
გოლგოთის გზა, (ვია დოლოროსა);
„პრეტორიუმი“ მაცხოვრის საპყრობილე.
„ECCO HOMMO”
მაცხოვრის საფლავის „უფლის აღდგომის „ ტაძარი.
გოლგოთა
„გარდამოხსნის ქვა“
„კუვუკლია“ უფლის საფლავი
გამგზავრება ქ. ბეთლემში [მგზავრობის დრო 15 წთ]:
განთავსება სასტუმრო Intercontinental –Jacir Palace

***
დღე 2


გამგზავრება გალილეაში [მგზავრობა 90 წთ].

თაბორის მთა (ფერისცვალების მთა) - თაბორის
მონასტერი.

ქ. ნაზარეთი;
ღვთისმშობლის წყარო - „მარიამის წყარო“ „ხარების
ტაძარი“ ადგილი, სადაც დედა ღვთისმშობელს
გამოეცხადა „მთავარანგეელოზი გაბრიელი“
წმინდა იოსების სახელოსნო.

გალილეის კანა - მოვილოცავთ იმ ტაძარს ,სადაც

მოხდა „უფლის პირველი სასწაული“
„წმიდა სვიმეონ კანანელის „ ქორწილში უფლის მიერ
წყლის ღვინოდ გადაქცევის სასწაული.


ქ. მაგდალა;

წმინდა მარიამ მაგდალინელის დედათა მონასტერი (ამ მონასტრის ტერიტორიაზე
არის სამკურნალო წყაროები სხვადასხვა სნეულების განსაკურნებლად).

ტაბღა;

პურის და თევზის სასწაულებრივად გამრავლებისა ტაძარი;


კინერეთის ტბა (გალილეის ზღვა, იგივე ტიბერიის ზღვა - სწორედ ამ ზღვაზე

იჭერდნენ თევზს უფლის მოსწავლეები და შემდგომში კი - უდიდესი მოციქულები.
სადილი - წმინდა პეტრეს თევზი

კაპერნაუმი:
თორმეტი მოციქულის ტაძარი - ეს ის ადგილებია, სადაც
მოციქულებს ასწავლიდა მაცხოვარი.
 გამგზავრება სასტუმროში [მგზავრობა 120 წთ]

ცხოვრობდა

***
დღე 3


ქ. იერუსალიმი [მგზავრობა 20 წთ]

წმინდა მთა სიონი - სულთმოფენობის წირვაზე
დასწრება;
საიდუმლო სერობის ადგილი;
წმინდა მეფე დავით მეფსალმუნეს საფლავი;
გოდების კედელი;
წმინდა მარია
მაგდალინელის რუსული
მართლმადიდებლური მონასტერი;
„გეთსემანიის
ბაღი - ადგილი სადაც, ბოლო
ლოცვა წარმოსთქვა მაცხოვარმა;
CHURCH OF ALL NATIONS. ყოველთა ერთა
ტაძარი;
ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საფლავი, ამავე
ტაძარშია მისი მშობლების „წმინდა იოაკიმესა და
წმინდა ანნას „ საფლავები;
„კატამონი“ ტაძრის მოლოცვა, მონახულება;
„გილო“ „ქართული სახლი“ (მონაზონ ევგენია მახარაძის მონახულება)
ეინ კარემი;

***
დღე 4
სასტუმროდან გასვლა 12:00 ზე.


გამგზავრება უდაბნოში [მგზავრობა 60 წთ.]



ვადი კელტი - წმინდა გიორგი ხოზეფას ( ხოზევიტელის მონასტერი);

 იერიქონი;
განცხდის მთა - მართლმადიდებლური მონასტერი (ადგილი , სადაც 40 დღე
იმარხულა მაცხოვარმა)

და

 ზაქეს ხე;
 წმინდა მდინარე იორდანე - განბანვა წმინდა
მდინარეში;
 წმინდა გერასიმე მეუდაბნოეს მონასტრის
მოლოცვა - სწორედ ამ ადგილას შეისვენა წმინდა
ოჯახმა, როდესაც მთვარ ანგელოზის
მითითებით გაუდგნენ ეგვიპტის გზას;
დაბრუნება სასტუმროში

***
დღე 5
 ბეთლემი:
შობის ტაძარი - ბაგა;
 გამგზავრება უდაბნოში
 წმინდა საბა განმწმენდელის მამათა
მონასტერის მოლოცვა (ჯგუფის
სურვილისამებრ. მონასტერში ქალები არ
დაიშვებიან) ;
 თეოდოსი დიდის ლავრა
 მწყემსთა ველი - ტაძარი, სადაც, უფლის

ანგელოზმა ამცნო მწყემსებს
სიხარული.

„შობის“ დიდი

 ქ. ბეთანია

წმინდა ლაზარეს საფლავი და მისი აღდგინების გამოქვაბული
 ქ. ხევრონი (ქებრონი)
მამრეს მუხის მონასტერი - ადგილი, სადაც უფლის ანგელოზებმა ( წმინდა სამების
სტუმრობა მათ სახლში) წმინდა აბრაამსა და წმინდა სარას მათი შვილის დაბადება
უწინასწარმეტყველეს.

***
დღე 6

გმგზავრება სასტუმროდან იერუსალიმში
ილია წინასწარმეტყველის ტაძარი
მაცხოვრის საფლავის ტაძარი
ელეონი, იოანე ნათლისმცემლის თავის
პოვნის ადგილი - რუსული
მართლმადიდებლური ტაძარი.
„რუსსკაია სვეჩა“ რუსული
მართლმადიდებლური ტაძარი.
ამაღლების ადგილი, საიდანაც ამაღლდა
ზეცაში მაცხოვარი აღდგომიდან მე-40 დღეს .

„PATER NOSTER” „მამაო ჩვენო” ადგილი, სადაც მაცხოვარმა მოციქულებს
ასწავლა ეს ლოცვა. მთაზე ქადაგების ტაძარი




გამგზავრება აეროპორტში
გამგზავრება თბილისში 21:15 ( რეგისტრაცია 18:15)

